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รูปแบบเคร่ืองแต่งกายในพิธีกรรมฟ้อนผีของชาวล้านนา 
Lanna Trance Dance Ceremonial Costume [Spiritual Dance] 
 
มาณพ มานะแซม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบเครื่องแตงกายในพิธีกรรมฟูอนผี ของชาวลานนาเป็นการศึกษาถึงที่มา แนวความคิด
ตลอดจนคติความเช่ือแหงพีธีกรรม ที่สามารถนอมนําไปสูลักษณะหรือการแสดงออกดานเครื่องแตงกายในรูปแบบตาง  ๆ 
ของพิธีกรรมการฟูอนผี จากการศึกษาวิจัยพบวาพิธีกรรมฟูอนผี ยังคงถือปฏิบัติกันอยู ซึ่งเหตุผลแรงจูงใจในการประกอบ
พิธีกรรมนั้นอาจจะมิใชเพียงแคการเคารพบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเพียงอยางเดียว แตเป็นการสื่อแสดงถึงความมีอํานาจ และ
ความมีหนามีตาในสังคม และยังเชื่อมโยงไปถึงนัยความหมายของรากเหงาแหงเผาพันธุแ 
 เครื่องแตงกายฟูอนผีไดชวยเพิ่มสีสัน และความงามจนกลายเป็นเอกลักษณแอันโดดเดนแหงพิธีกรรม ซึ่งสามารถ
แสดงถึงทัศนคติดานสุนทรียะหรือรสนิยมทางศิลปะขั้นพ้ืนฐานที่ชาวบานไดแสดงออกมาอยางจริงใจ โดยอาศัยพิธีกรรมการ
ฟูอนรําเป็นสื่อความหมายเพื่อติดตอกับอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์อยางเคารพนบนอบ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดความพึง
พอใจ แลวชวยเหลือจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคแตาง ๆ ไดตามความเช่ือแหงตน ผูวิจัยคาดวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชนแในเชิงวิชาการตอนักศึกษาและบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องราวของเครื่องแตงกายอันมีผลสืบเนื่องมาจากคติความ
เชื่อเรื่องการฟูอนผีของชาวลานนา 
 

ค ำส ำคัญ: เครื่องแต่งกายล้านนา, ฟ้อนผี, ล้านนา 
 
Abstract  
 The study of Lanna Trance Dance Ceremonial Costume. There is a definite characteristic in 
terms of forms and patterns of clothing used in spiritual dance of Lanna people we found that the 
spiritual dances are still being performed widely. The ritual’s inspiration is not only to pay respect to the 
souls of ancestors, but also to reflect the performers' influence and wealth in the society and it also 
closely links to the roots of the ethnic group. 
 The spiritual dance clothes add the colorful atmosphere and beauty to the uniqueness of the 
rituals. This indicates the esthetical attitudes and fundamental artistic value that local people which 
sincerely present via the performance aiming at connecting with the holy power with respect. They 
expect that the spirits and other mythical beings according to the believes will be satisfied and help 
them achieving all aims.The researcher hopes that this result will be beneficial for students and those 
interested in the field of clothing influenced by the belief of spiritual dance of Lanna. 
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บทน า 
 ในโลกทัศนแของชาวลานนา เห็นวา ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ มีชีวิต จิตวิญญาณ สามารถดลบันดาลใหเกิดสิ่งราย 
หรือสิ่งดีตอมนุษยแได เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของมนุษยแ จึงควรจะมีการออนนอมถอมตน และสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ
อยูเสมอ ดวยเหตุนี้ จึงมีพิธีกรรมการเคารพบูชาวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สิงสถิตอยูในธรรมชาติ เชน เทพเจาตาง ๆ ผีเจาที่ 
เจาปุา เจาเขา หรือ เจาแหงขุนน้ํา เป็นตน  
 “การฟูอนผี” เป็น ความพยายามอธิบายความหมายของผีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นนามธรรมใหปรากฏออกมาเป็น
รูปธรรม ซึ่งก็คือการตอกย้ําแนวความคิดในการนับถือผี โดยใหการหลอหลอมแนวความคิดของสมาชิกในกลุมใหมีเอกภาพ 
เป็นทั้งความบันเทิงพรอมอารมณแที่ตื่นเตนหวาดกลัว และสนุกสนานอันเป็นธรรมชาติของมนุษยแ ความศักดิ์สิทธ์ิของผีมิใชอื่น
แตเป็นเรื่องของระบบความสมดุลแหงธรรมชาติ  
 นอกจากน้ี การฟูอนผียังมีบทบาทและหนาท่ีอื่นแอบแฝงเขาไปดวย (Latent function) ซึ่งหลัก ๆ ก็คือเพื่อแสดง
ความกตัญโูกตเวทีตอบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวและกอใหเกิดการประสานสามัคคีกันในหมูคณะโดยมีกฎระเบียบของกลุม
เป็นหลักในการปฏิบัติ เชน ความเคารพเช่ือฟใงคําสั่งสอนของผีบรรพบุรุษ โดยผานทางรางทรง หรือ “เค฿าผี”(อาน “เก฿าผี”) 
ที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในกลุมผูที่นับถือผีเดียวกัน ใหเกิดการรวมตัวกันอยางเหนียวแนน สิ่งเหลานี้ไดทําใหพิธีกรรมการ
ฟูอนผี ก็ยังสามารถดํารงอยูไดจนกระทั่งทุกวันน้ีจากผลพวงแหงคติความเช่ือถูกนอมนําไปสูแบบแผนแหงพิธีกรรมที่ขอนขาง
จะเครงครัดนับตั้งแตการจัดเตรียมสถานที่ วงดนตรีปี่พาทยแไปจนถึงอาหารหวานคาว เครื่องเซนบวงสรวงที่ชาวบานไดรวม
แรงรวมใจกันจัดเตรียมขึ้นมาอยางเพียบพรอม  และสิ่งสําคัญที่จะขาดเสียมิได เพราะจะทําใหพิธีกรรมการฟูอนรํานั้น เกิด
ความสมบูรณแแบบ คือการแสดงออกดวยเสื้อผาเครื่องแตงกายจากเหลารางทรง ที่ไดสวมใสกันมาอยางสวยงาม และมี
เอกลักษณแโดดเดนเฉพาะตน จนถือไดวาคือเสนหแหรือสีสันแหงพิธีกรรม 
 ปใจจุบันการศึกษาวิจัยดานวัฒนธรรมการแตงกายในสังคมไทย ไดรับการคนควาขึ้นมาอยางตอเนื่อง แตงานวิจัย
สวนใหญมักใหความสนใจไปยังเครื่องแตงกายของกลุมชาติพันธุแไท ที่ใชสวมใสกันในชีวิตประจําวันหรือในโอกาสพิเศษตาง ๆ 
เทานัน้ สวนการศึกษาในมิติที่ลึกลงไป เกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพิธีกรรมฟูอนผีของชาวลานนา ยัง
ไมมีนักวิชาการทานใดใหการศึกษาคนควาอยางจริงจัง ซึ่งประเพณีฟูอนผีของชาวลานนานั้น พบวามีการใชเสื้อผาเครื่องแตง
กาย อันมีนัยความหมายที่สามารถเช่ือมโยงไปถึงสถานะทางสังคมอันสูงสง หรือแมกระทั่งถูกนําไปใชในเชิงสัญลักษณแอัน
ซับซอนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะประเพณีฟูอนผี เป็นประเพณีสําคัญที่สังคมไดยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาเป็นเวลายาวนาน 
ดังนั้นเสื้อผาเครื่องแตงกายจึงถกูผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ และเกี่ยวโยงไปถึงรากเหงาแหงเผาพันธุแ  ไป
จนกระทั่งถึงหลักปฏิบัติทางจารีตอันเครงครัด  ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมุงที่จะเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแตง
กายสําหรับพิธีฟูอนผีแลวจําแนกลักษณะของรูปแบบทางเครือ่งแตงกายเพื่อศึกษาถึงสัญลกัษณแความหมาย คุณคา และความ
งามที่เกี่ยวกับเครื่องแตงกายในพิธีกรรมฟูอนผี 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแตงกายสําหรับพิธีฟูอนผี 
2. เพื่อศึกษาและจําแนกลักษณะของรูปแบบเครื่องแตงกายในพิธีกรรมการฟูอนผี  
3. เพื่อศึกษาถึงสัญลักษณแความหมาย คุณคา และความงามที่เกี่ยวกับเครื่องแตงกายฟูอนผี 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย ในจังหวัดเชียงใหม ลําปางและลําพูน 
 วิธีวิจัย 

1. เดินทางเก็บขอมูลเชิงลึกโดยการสังเกตบันทึกขอมูล บันทึกภาพตัวอยางเครื่องแตงกายในพิธีกรรมฟูอนผีที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดเชียงใหม ลําปางและลําพูน 
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2. ทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอมูลดานพิธีกรรมฟูอนผีในภาคเอกสาร 
3. ศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบตางๆตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแตงกายในพิธีกรรมฟูอนผี 
4. ศึกษาวิเคราะหแ ที่มา แนวความคิด ความเช่ือ ตลอดจนลักษณะทางสุนทรียแความงามของเครื่องแตงกายใน

พิธีกรรมฟูอนผี เป็นเอกสารการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยพบวา ความเช่ือเรื่อง “ผ”ี ยังเป็นความเช่ือพื้นฐานที่ไดรับความเคารพนับถือกันอยูถึงแมวาสังคม

จะเจริญกาวหนาไปสักเพียงใดก็ตาม ประเพณีการนับถือผี และการฟูอนผีของผูคนในภาคเหนือก็ยังคงดําเนินตอไป แตปรับ
ประยุกตแตัวเองใหเขากับโลกสมัยใหมไดอยางนาสนใจ  การกําหนดบทบาทของผีประเภทตางๆ ขึ้นมา ก็คือการสะทอนภูมิ
ปใญญาในเรื่องการจัดการทางสังคมชาวลานนา โดยที่ระเบียบหรือขอหามอันเกิดจากการนับถือผีนั้น ไดกลายเป็นสิ่งที่ คอย
ควบคุมดูแล กฎเกณฑแทางศีลธรรมในสังคม ซึ่งจะสงผลหรือแสดงออกในรูปของพลังอํานาจที่กระทบตอปใจเจกบุคคลหรือ
กลุมสังคม จากขอมูลที่ไดทําการศึกษาพบวาความเช่ือเรื่องผีของชาวลานนาในอดีตนั้น สามารถแยกออกมาได 2 ประเภท
ดวยกัน คือ ผีดี และ ผีราย 

ความเชื่อเร่ืองผีของชาวล้านนาในอดีต 
 1. ประเภทของผีดี หมายถึง ผีที่คุมครองดูแล อาทิ ผีเจาบาน(เสื้อบาน) ผีเจานาย,ผีเมือง และผีบรรพบุ รุษใน
ภาคเหนือมีผีบรรพบุรุษหลายประเภท เชน ผีปูุยา ผีเฮือน (ผีเรือน) ผีอารักษแ ซึ่งถือวา เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลว และลูกหลานไดสรางหิ้งบูชาไวในบริเวณบาน และสายผีบรรพบุรุษมีดังนี้     
 - สายผีมด เป็นสายผีโบราณ (มดคือ หมอ) หรือผูรู หรือคนภาคเหนือมักจะมีคําเรียกติดปากวา “มดหมอน” (ทวด) 
คือ ผูรูที่มีอายุสูง ผีมดสามารถสืบเช้ือสายยอนขึ้นไปไดถึง 7 – 8 ช่ัวอายุคน  
  - สายผีเม็ง หมายถึง กลุมคนที่สืบเช้ือสายมาจากพวกมอญซึ่งเช่ือวาอพยพเขามาอยูในดินแดนภาคเหนือตั้งแตสมัย
พระนางจามเทวี ดังนั้น กลุมเชื้อสายผีเม็งจึงมีมากเขตจังหวัดลําพูน ลําปาง และเชียงใหม 
  - สายผีมด ซอน เม็ง เกิดจากการแตงงานระหวางตระกูลผีมดและตระกูลผีเม็ง ซึ่งก็มีแพรกระจายกันอยูทั่วไปใน
ภาคเหนือ 
 2. ประเภทผีร้าย ในสังคมภาคเหนือ หมายถึง ผีกะ คือ ผีดีที่ถูกปลอยปละละเลย จากลูกหลานหรือผูคนในสังคมไม
คอยดูแลกระทําการเซนสรวง สังเวย หรือเลี้ยงผีตามประเพณี ผีดีจึงกลับมากลายเป็นผีราย คือ ผีกะ ออกเพนพานรังควาน
ชาวบานมิใหอยูอยางสงบสุขนอกจากนี้ยังมีผีรายอีกประเภทหนึ่ง ที่ไมเกี่ยวของกับการสืบสาวทางเผาพันธุแ แตเป็นไปใน
ลักษณะของวิญญาณราย ที่ลองลอยอยูตามที่ตาง ๆ คอยหลอกหลอนผูคนใหตกใจ หรือผูใดที่ขวัญออน อาจจะเกิดเสียสมดุล
หรือเจ็บไขข้ึนมาได ผีเหลานี้ก็คือ ผีตายโหง ตายพราย ผีโปุง ผียํา ผีกองกอย เป็นตน 
 การยึดถือเรื่องผีดีและผีรายในอดีตดูจะมีความเครงครัดในการปฏิบัติ เพราะสามารถมีผลตอบสนองตอผูคนใน
สังคม เพื่อใหสังคมมีการดําเนินชีวิตรวมกันอยางปกติสุข มีความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันและกัน และประเพณีการเลี้ยงผี
หรือการฟูอนผี ก็นับเป็นศิลปะขั้นพ้ืนฐานที่ ชาวบานไดอาศัยการฟูอนรําเป็นสื่อความหมายเพื่อติดตอกับอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์
อยางเคารพนบนอบ คือ กอนการฟูอนรําจะตองยกมือไหวและตั้งใจฟูอนดวยทาทีที่สวยงาม สํารวม จึงจะถือไดวาเป็นการ
กระทําใหผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเกิดความพึงพอใจ พิธีกรรมการฟูอนผีถือเป็นเรื่องที่เครงครัดในระเบียบแบบแผน การละเลยหรือลัด
ขั้นตอนถือวาเป็นการผิดผี ซึ่งมีผลตอสภาพจิตใจ ความหวั่นไหวกอใหเกิดความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต ดังนั้น พิธีกรรมจึง
เนนความถูกตองตามสายของความเชื่ออยางเหนียวแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องแตงกายที่สวมใสในพิธีกรรมฟูอนผีนั้น จะ
ถือวามีความสําคัญและพิเศษแตกตางออกไปจากเครื่องแตงกายทั่วๆไป เหตุนี้จึงตองจัดหาผา วัสดุตกแตงไปจนกระทั่งการ
เก็บรักษาจะตองมี ความพิถีพิถัน ระมัดระวังเป็นอยางยิ่ง เพราะอาภรณแเหลานี้หมายถึงตัวแทนแหงสิ่งศักดิ์สิทธแหรือความพึง
พอใจของบรรพบุรุษ  
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 การแตงองคแทรงเครื่องของเหลารางทรงจะเกิดขึ้นมาไดนั้น ก็จะมีขั้นตอนที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะหรือ
ประเภทของผีที่มาลงทรง ซึ่งการแตงกายนั้นก็คือขั้นตอนสรางสรรคแอันเปี่ยมสุข จนกลายเป็นสุนทรียะความงามกอนการ
ฟูอนรําจะเกิดขึ้น เพราะกระบวนการ การแตงกายนั้นสามารถใหประสบการณแที่ดีแกจิตใจได นับตั้งแตความภาคภูมิใจของ
รางทรงที่ไดรับเชิญใหเขารวมพิธีกรรมฟูอนผี ความประทับใจในความเพียบพรอมของตัวพิธีกรรม ไปจนตลอดถึงเสียงดนตรี
และผูคนท่ีเลื่อมใสศรัทธา ตางนอมนําไปสูการจัดหาจัดทําเครื่องแตงกายใหออกมาสวยงามและเกิดความประทับใจตอผูสวม
ใสหรือผูพบเห็นใหมากท่ีสุด เพราะในพิธีกรรมผูคนหรือผูที่เลื่อมใสศรัทธาตางรอคอยการมาเยือนของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดย
ผานตัวรางทรง ตอจากนั้นขั้นตอนการแตงกายอันเกิดจากพลังที่อยูเหนือการควบคุมของมนุษยแ จะถูกเปิดเผยขึ้นมาอยางมี
ระบบข้ันตอน เสียงดนตรีพื้นเมืองที่บรรเลงไปพรอม ๆ กับการแตงกายประกอบกับจังหวะเทาที่โยกซายขวา เพื่อใหสอดรับ
กับเสียงดนตรี ณ เวลานี้รางทรงกับผูชวยแตงตัวจะตกอยูในภวังคแแหงความสุขปะปนไปกับการแตงกายที่มีขึ้นอยางถูกวิธี 
จากบรรยากาศหรือสิ่งแวดลอมในพิธีกรรมจะโนมนาวผูเขารวมพิธี ใหบังเกิดอารมณแและความรูสึกอันปิติตื้นตันที่ไดพบได
สัมผัสถึงการมาเยือนของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และไดรวมฟูอนรํากันอันเป็นที่สุด เห็นไดวาการฟูอนผี นอกจากจะทําใหเห็น
มุมมองดานความงามและความจริงแหงการเวียนวายตายเกิดแลวยังสามารถเป็นสื่อกระตุนใหเกิดความสามัคคี หรือความดี
ขึ้นมาได ดังนั้นความงาม ความจริงและความดีในท่ีนี้ จึงมิใชเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันได  

รูปแบบของการแต่งกายฟ้อนผี 
 ในวันฟูอนผีนั้นผูเขารวมพิธีกรรม จะรูสึกตื่นตาตื่นใจกับเครื่องแตงกายอันสวยงามและหลากหลายสีสัน จากเหลา
รางทรงที่บรรจงแตงกายมารวมฟูอนรํา อวดประชันกันอยางภาคภูมิใจ โดยหลักๆแลวเครื่องแตงกายจะประกอบดวยผาโพก
ศีรษะ ผาคลองคอ เสื้อคอกลมพื้นเมืองแขนสั้นหรือแขนยาว ผานุงโสรงทั้งในแบบผืนสั้นและผืนยาว ผามัดเอว ดอกไมสด
ประดับศีรษะ เครื่องประดับอื่น ๆ เชน แหวน กําไล สรอยคอ สุดแลวแตรางทรงจะจัดหามา แตทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยพบวา
รูปแบบของเครื่องแตงกายมีอยูประมาณ 6 แบบดวยกัน ไดแก 
 1. การแต่งกายแบบมอญหรือเม็ง 
 รูปแบบการแตงกายของผีเจานายสายตระกูลเม็งนั้น สามารถเช่ือมโยงหรือสมมุติฐานการสืบทอดรูปแบบ หรือ
ลักษณะการแตงกายไปถึงวัฒนธรรมชาวมอญ ที่มีมาแตครั้งอดีต ซึ่งจากตํานานทางประวัติศาสตรแก็ไดระบุถึงชาวมอญหรือ
เม็ง ท่ีอพยพเขามาอยูในดินแดนลานนานับตั้งแตสมัยของพระนางจามเทวี จึงทําใหกลุมเช้ือสายผีเม็งหรือมอญจึงมีอยูมากใน
เขตจังหวัดลําพูน ลําปาง และเชียงใหม ดังบทความที่อธิบายเกี่ยวกับ “Mon Ancestral Textile” (พิริยะ ไกรฤกษ, 2007)  
กลาวถึงจารีตประเพณีเกี่ยวกับความเช่ือเรื่อง หอเสื้อบาน (House of Spirit) ที่รูจักกันในนาม “กาหลอก หอย” (Kalok 
hoi) ซึ่งมีลักษณะเป็นตะกราใสเสื้อผาของบรรพบุรุษ “ปานก”(Panok) และเครื่องประดับซึ่งแขวนไวทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของบาน และจะอัญเชิญออกมาใชก็ตอเมื่อมีการรายรําบวงสรวงจิตวิญญาณเพื่อสื่อแสดงถึงความสัมพันธแที่มีตอกันในสาย
ตระกูล  ชาวมอญในพมาไดเก็บรักษาอัตลักษณแแหงตนเอาไว ดวยการแอบซอนไวในตะกรา แขวนอยูกับเสาแหงจิตวิญญาณ
ของบาน ทั้งเสื้อผาเครื่องแตงกายบรรพบุรุษ ลวดลายผาอันไดแกลายเสน ลายตาหมากรุก ลายตารางนั้น ถือเป็นของชาว
มอญโดยแกนแท จนสามารถกลาวไดวาสิ่งทอเหลานี้ลวนนําเสนอภาพแหงจิตญาณชาวมอญ ซึ่งไดดําเนินผานหวงเวลาทาง
ประวัติศาสตรแ ภาษาและวัฒนธรรม ไปอยางมีชีวิตชีวา อยางการนุงผาแบบ“กลิก ฮาโลน” (Glik-Halone) ก็จะเป็นรูปแบบ
การนุงผายาวลายตาตะรางแลวโพกศรีษะ ซึ่งก็เหมือนกับเครื่องแตงกายสําหรับการฟูอนผีเม็งในลานนา โดยที่ชาวลานนาจะ
เรียกการนุงผาลักษณะนี้วา “ปฺาดเกิ่งตุ฿มเกิ่ง” (พาดครึ่งหมครึ่ง) หมายถึง ผายาวประมาณ 3-4 เมตร แลวนุงเป็นโสรงชวง
ลางครึ่งผืน สวนชายที่เหลือก็จะถูกพับแลวรวบเป็นแนวยาวพาดตลบขึ้นไปที่ไหล การแตงกายในลักษณะนี้ถือวาเป็น
เอกลักษณแเฉพาะของการฟูอนผีเม็งและจะมีความนิยมกันอยูท่ัวไปในลานนา 
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             แบบมอญในพม่า                                       แบบผีเม็ง(มอญ)ในล้านนา 

ภาพที่ 1: เปรียบเทียบการนุงผาในพิธีกรรมฟูอนผีในสองวัฒนธรรม 
ที่มา: PiriyaKrairiksh. (2007). The Secrets of Southeast Asian Textiles: Myth, Status and the Supernatural. 
Bangkok: The James H W Thompson Foundation Symposium Papers. 
 

นอกจากน้ีแลวการแตงกายของกลุมฟูอนผีเม็งยังมีรูปแบบที่สื่อการเป็นชนช้ันนักรบนักปกครอง คือการนุงหมเครื่อง
แตงกายในแบบผีขุนศึกโดยใชผาขาวมามัดหนาอกแบบตะเบงมารแลวออกมารายรําเพลงอาวุธเชนการฟูอนหอกและดาบ
เป็นตน 
 2. การแต่งกายแบบ นุ่งโสร่ง 
  คําวา "โสรง" เป็นคําทับศัพทแจากภาษามลายู วา "Sarung" สวนในภาษาไทย“โสรง ” หมายถึงผานุงที่ใชผาผืน
เดียว เพลาะชายสองขางเขาดวยกันเป็นถุง แบบเดียวกับผาถุง หรือผาซิ่น ใชนุงอยางแพรหลาย ทั้งหญิงและชาย ในหลาย
ประเทศของเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในบางทองถิ่น เชนคนไทยยวนเรียกโสรงวา “ผาตา
โกง” เป็นผาลายตารางที่มีมาแตโบราณ  นิยมทอเป็นผานุงของผูชายโดยใชดายเสนยืนและดายเสนพุงตางสีกัน ทําใหเกิด
ตารางสีตางๆ อยางชาวไทยในภาคอีสานก็จะนิยมนุงโสรงไหมลายตารางขนาดใหญและอาจใชในพิธีการไดดวยในลานนาจะ
ปรากฏการนุงโสรงทั้งในแบบลําลองและในชวงแหงพิธีกรรมสําคัญ เชนในชวงเวลาปกติจะเป็นโสรงผาฝูายลายตารางขนาด
ใหญจะพบในกลุมชายสูงอายุ และหากในโอกาสงานพิธีกรรมสําคัญเชนการฟูอนผีเหลารางทรงสวนใหญจะนิยมโสรงที่ทอขึ้น
จากผาไหมเป็นลายตารางขนาดตางๆและมีสีสันท่ีสดใสสวยงาม 
  สวนประกอบตาง ๆ ในการแตงกายในรูปแบบนุงโสรง โดยสวนมากจะเป็นที่นิยมกับเหลาผีเจานายสายผีมด เชน 
ผาโพกศรีษะ ดอกไมทัดหู เสื้อพ้ืนเมืองแบบสุภาพ ผามัดเอว ผานุงเป็นโสรงหรือโจงกระเบน 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2: การแตงกายแบบ นุงโสรงของรางทรงในเชียงใหม 

 การแตงกายในลักษณะนี้ มีขั้นตอนไมซับซอนและการใชผาที่ไมมากช้ิน ดังนั้นจึงเป็นท่ีนิยมกันอยูทั่วไปในลานนา 
โดยเฉพาะในกลุมฟูอนผีเจานายในแถบเมือง เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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 3. การแต่งกายผีเจ้านายแบบ ชุดพ้ืนเมืองสตรี 
  โดยทั่วไปชุดพื้นเมืองสตรีของชาวลานนา จะมีอยูหลากหลายรูปแบบซึ่งก็จะมีความงดงามโดดเดนแตกตางกัน
ออกไปตามแตเอกลักษณแของกลุมชน อาทิ ชาวไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และไทใหญ เป็นตน แตจากการสํารวจเก็บขอมูล
รูปแบบเครื่องแตงกายแบบสตรีพื้นเมืองของกลุมรางทรงนั้นพบวา มีความนิยมกันอยู 2 รูปแบบหลัก ๆ ดวยกันคือ 

1) รูปแบบนุงผาถุงพื้นเมืองสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกและใชผาสไบคลองคอ   
2) รูปแบบนุงผาถุงสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกและหมสไบเฉียง 

 4. การแต่งกายผีเจ้านายแบบ นุ่งโจงกระเบน 

              การนุงผาแบบโจงกระเบน คาดวาเป็นรูปแบบที่นาจะแพรหลายเขามาในดินแดนสุวรรณภูมิรวมๆกับวัฒนธรรม
ของฮินดูหรือพราหมณแสําหรับการนุงโจงกระเบนในวัฒนธรรมลานนา นาจะเริ่มตนที่ชนช้ันสูงและมีมานานนับ ตั้งแตมี
ความสัมพันธแอันดีกับอาณาจักรสุโขทัยเป็นตนมา แตในกลุมประชาชนทั่วไปแลวจะไมเป็นที่นิยมกันมากนัก เพราะสตรี
ลานนาจะนิยมนุงผาถุงและสุภาพบรุษจะสวมกางเกงขาก฿วยแบบจีนหรือเตี่ยวสะดอ และโสรงในพิธีกรรมฟูอนผี ก็ไดปรากฏ
รูปแบบการนุงโจงกระเบนขึ้น แตก็ไมเป็นที่นิยมกันแพรหลายเชนกัน เพราะการนุงโจงกระเบนใหออกมาสวยงามนั้น จะมี
ขั้นตอนที่ชาและตองใชเวลาในการนุง ซึ่งหากรางทรงไดไมมีความชํานาญมากพอแลว การสวมใสอาจจะมีความยุงยากอยู
พอสมควร ดังนั้นจึงพบวาปใจจุบันมีการนุงโจงกระเบนท่ีเย็บสําเร็จเรียบรอย หรือไมรางทรงบางคนก็จะนุงโจงกระเบนออกมา
จากบาน และเมื่อถึงบริเวณงานพิธีจึงอันเชิญวิญญาณลงมาประทับทรง หลังจากนั้นก็นําเสื้อขึ้นสวมใสพรอมผาคาดเอวและ
โพกศีรษะเสียบดอกไมอยางสวยงาม 

 5. การแต่งกายผีเจ้านายแบบ สวมกางเกง 
              โดยปกติแลวการนุงกางเกงจะเป็นจะลักษณะการแตงกายของสุภาพบุรุษในเกือบทุกชนชาติ และเมื่อมาปรากฏ
ในพิธีกรรมการฟูอนผีนี้ก็เนื่องดวยวิญญาณที่มาประทับรางทรงสวนใหญนั้นจะเป็นวิญญาณของบุรุษเพศ แตมาประทับในราง
ทรงสตรีดังนั้นการสวมกางเกงสําหรับฟูอนรํานั้นจึงเป็นเรื่องของยุคสมัยและความสะดวกไปเสียมากกวา เพราะในสมัยอดีต
การแตงกายสําหรับฟูอนผีจะเป็นการนุงโสรงหรือโจงกระเบนเป็นสวนใหญ  สวนรูปแบบของกางเกงที่ชาวลานนาใชนุงในยุค
แรกๆนั้นจะมีรูปแบบคลายกับกางเกงจีน คือตัวโต เปูาหลวมเมื่อตัดเย็บจะเห็นวามีแนวตะเข็บถึงหาแนว จึงเรียกวา “เตี่ยว
หาดูก” ซึ่งจะมีทั้งขาสั้น (ครึ่งหนาแขง) ที่เรียกเตี่ยวสะดอและชนิดขายาวถึงขอเทาเรียกวา “เตี่ยวยาว”ตัดเย็บจากผาฝาูยทอ
มือหรือไมก็เป็นผาปใงลิ้นและแพรจีน 
 6. การแต่งกายตามแบบลักษณะของผีเจ้านายที่มาประทับทรง 
            การนับถือผีเริ่มเปลี่ยนจากคตแิบบเดิมไปสูแบบใหมของสังคมใหม คือมีสังคมเมืองเป็นตัวแบบ เชนปรับเปลี่ยนเปน็
ความเช่ือทาง “ไสยศาสตรแ” เต็มไปดวยอํานาจลึกลับที่ผูคนหาวิธีการที่จะใชเพื่อตอบสนองตนเองมากกวาที่จะปฏิบัติดวย
ความเคารพยําเกรงตามความหมายของเอกภาพและดุลยภาพแหงชีวิต ดังเชนอดีต ผูคนปใจจุบันมองหาที่พึ่งทางใจ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้คือเหตุปใจจัยหนึ่ง ที่ทําใหเกิดรางทรงผีเจานายใหม ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย จนบางครั้งกลายเป็นความตองการของบุคคล
เองที่จะเลือกทางเดินชีวิตเป็นรางทรง ที่นิยมกันมากดูจะเป็นองคแเทพทางฮินดูและพราหมณแ อาทิ พระศิวะ, พระนารายณแ, 
พระแมอุมาเทวี ฯลฯ หรือเป็นวิญญาณของบุคคลในประวัติศาสตรแชาติไทย เชน พระนางจามเทวี, สมเด็จพระนเรศวร, เสด็จ
พอ ร.5 หรือวิญญาณของเด็กอยาง องคแกุมารทอง เป็นตน และเพื่อเป็นการยืนยันถึงที่มาแหงผีเจานายในการลงมาประทับ
ทรง ก็คือการแตงกายใหเหมือน หรือใกลเคียงกับองคแเทพอันศักดิ์สิทธ์ิตามจินตนาการที่ตนเองเขาใจนั้นใหมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 3: การแตงกายแบบชุด

พื้นเมืองสตร ี
ภาพที่ 4:การแตงกายแบบนุงโจง

กระเบน 
ภาพที่ 5: การแตงกายแบบสวม

กางเกง 

 
ภาพที่ 6:การแตงกายในลักษณะของผีเจานายที่มาประทับทรง(เทพฮินดู) 

 
 ปใจจุบันดินแดนลานนาไดรับการสงเสรมิและพัฒนาใหสรางสรรคแผลิตภัณฑแประเภทผาทั้งชนิดผาไหม ผาฝูายตลอด
ทั้งการนําเขาสินคาผาจากพ้ืนท่ีอื่นๆมาปูอนตลาดกันอยางมากมาย หลากหลายเทคนิค ทําใหกลุมผูบริโภคทั่วไป จนตลอดถึง
เหลารางทรง มีทางเลือกในการหาซื้อผาเพื่อมาประดับกันไดอยางอิสระเสรี แตกตางกันออกไปตามแตรสนิยมและจิต
วิญญาณปรารถนา ดวยเหตุนี้จึงพบวาในพิธีกรรมการฟูอนผีแตละครั้งนั้น มีการอวดประชันกันเรื่องเครื่องแตงกายและการใช
ผาที่มีคุณภาพ ราคาแพง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเภทการใชผาประดับ  

กลุมผาประดับ เชนผาสไบ ผาคลองคอ ผาโพกศรีษะและผามัดเอว จะถูกคัดสรรมาเป็นอยางดีทั้ งในแงลวดลาย 
สีสันและเทคนิคการทอ เพราะถือวา เป็นสิ่งที่ชวยเสริมใหเครื่องทรงเกิดความสวยงามอลังการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้
หมายถึงการแสดงออกทางดาน ฐานะ รสนิยม หรือหนาตาของเหลารางทรงเองและกลุมผาประดับประเภทตางๆเหลานี้ ก็ได
พัฒนามาจากผาที่มีหนาที่การใชสอยจริง อาทิ การใชผาขาวมาผูกเอว การใชผาสไบและผาคลมุไหลในโอกาสสําคัญ หรือการ
ใชผาโพกศรีษะของชาวลานนากลุมตางๆเป็นตน  
 

สรุป   
 จากการศึกษาวิจัย ทําใหเห็นถึงความเช่ือมโยงทางเผาพันธุแที่มีมานานนับพันปี เชนรูปแบบการแตงกายของผีบรรพ
ชนในสายตระกูลเม็งหรือมอญนั้น สามารถสมมุติฐานถึงเรื่องการสืบทอดรูปแบบการแตงกายหรือลักษณะทางความเช่ือที่ไป
คลายคลึงกันกับชาวมอญที่อาศัยอยูในประเทศพมา ซึ่งอัตลักษณแเหลานี้ไดดําเนินผานหวงเวลาทางประวัติศาสตรแ ภาษา 
วัฒนธรรมและประเพณี ไปอยางมีชีวิตชีวา เชน พิธีกรรมการฟูอนผีจะเกิดความสมบูรณแแบบขึ้นมาได ก็ตองอยูทามกลาง
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องคแประกอบอันครบครัน นับตั้งแตการกอสรางปะรําพิธี ขาวของเครื่องใช ไปจนตลอดถึงเครื่องเซนบวงสรวงอันอุดมสมบรูณแ 
นอกจากนี้สิ่งสําคัญและเป็นสีสันแหงความงามของพิธีกรรม ก็คือ เครื่องแตงกายจากเหลารางทรงองคแเทพตางๆที่จะตอง
สวยงามปานประหนึ่งภาพจําแลงแหงวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีไดปรากฏกายลงมา ดังนั้นเครื่องแตงกายฟูอนผีจึงมิใชเพียงแค
การบงบอกถึงสถานะของบุคคลอันเป็นปกติทั่วไปแตหากเป็นภาพความประทับใจที่เปิดโอกาสใหลูกศิษยแลูกหา หรือ
ประชาชนท่ัวไป ไดรวมช่ืนชมบารมีหรือภาพความงามแหงการมาเยือนของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ทั้งขั้นตอนแหง
พิธีกรรมและการแตงกายของเหลารางทรง ยังสื่อใหเห็นถึงมิติในการเช่ือมโลกของจิตวิญญาณ กับโลกแหงความจริงเขา
ดวยกัน ซึ่งหากดูอยางผิวเผินแลว อาจเป็นเรื่องของขั้นตอนท่ีซับซอนคละเคลาไปกับความสนุกสนานรื่นเริงแตอยางไรก็ตาม
จะพบวาสิ่งเหลานี้ ไดแฝงไปกับกระบวนการกลอมเกลาจิตใจ ตั้งแตระดับพ้ืน ๆ คือการไดสัมผัสกับความงามและรสชาติทาง
ผัสสะทุกๆดาน อาทิในดานรูป รส กลิ่น เสียง ไปจนถึงการนอมจิตใจใหเกิดความสามัคคีรักใครกลมเกลียวในกลุมสายตระกูล
เดียวกัน ซึ่งก็คือความจริงที่อยูเหนือการสมมุติใดๆ ในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา ความเจริญกาวหนาทางความรูดาน
วิทยาศาสตรแ และเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกไดแผขยายเขามาสูภูมภิาคตางๆ ของประเทศไทยอยางรวดเร็ว เป็นผลใหระบบ
การดําเนินชีวิตในสังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากมาย การนับถือผีเริ่มเปลี่ยนจากแบบเดิมไปสูแบบใหมของ
สังคมใหม โดยมีสังคมเมืองเป็นตัวแบบ เชนปรับเปลี่ยนเป็นความเช่ือทาง “ไสยศาสตรแ” เต็มไปดวยอํานาจลึกลับที่ผูคนหา
วิธีการที่จะใชเพื่อตอบสนองตนเองมากกวาที่จะปฏิบัติดวยความเคารพยําเกรงตามความหมายของเอกภาพและดุลยภาพ
แหงชีวิตดังเชนผูคนในสังคมเกษตรกรรมเคยเช่ือมั่นและยึดถือ แตอยางไรก็ตามประเพณีการนับถือผี และการฟูอนผีของผูคน
ในภาคเหนือยังคงดําเนินตอไป แตไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางถิ่นมากขึ้น 
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พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส 
 

King Rama VI’s Creativities of Setting on Comedies Adaptions of French Comedies 
 

ปวริส  มินา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากลวิธีการสรางสรรคแดานฉากและสถานที่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่ทรงสรางสรรคแจากบทละครภาษาฝรั่งเศส  ผลการศึกษาพบวา
พระองคแทรงสรางสรรคแดานฉากและสถานที่ดวยกลวิธีการสรางสรรคแ 3 กลวิธี  ไดแก  กลวิธีการตัด  กลวิธีการกําหนดขึ้น
ใหม  และกลวิธีการปรับเปลี่ยน  ซึ่งทั้งสามกลวิธีขางตนแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองคแเป็นอยางสูง  เพราะการ
สรางสรรคแของพระองคแนั้นเป็นสวนสําคัญที่ชวยใหเรื่องราวกระชับมากขึ้น  เกิดความสมจริงจากการเปลี่ ยนยุคสมัยและ
สถานที่ของฝรั่งเศสเป็นไทยเพื่อใหเขากับบริบทของสังคมไทย  ซึ่งสงผลใหชวยใหคนไทยเขาใจละครพูดไดโดยงาย  
โดยเฉพาะละครพูดชวนหัว (Comedy) เพราะละครพูดเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงและเป็นการแสดงรูปแบบใหมที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตองการถายทอดและเผยแพรใหคนไทยไดประจักษแ นอกจากน้ี 

ผลการศึกษายังพบวาพระองคแทรงปรับเปลี่ยนวิธีการแบงองกแและฉากขึ้นใหมใหบทละครพูดที่ทรงพระราชนิพนธแ
นั้น แบงออกเป็นองกแโดยในแตละองกแไมมีการแบงออกเป็นฉากยอย ๆ เหมือนธรรมเนียมการแตงบทละครพูดของชาติ
ตะวันตก  เพราะทรงเห็นวาเหตุการณแในเรื่องตางเรียงลําดับเวลาและการดําเนินเรื่องก็สืบเนื่องตอกัน  ดังนั้นจึงไมมีความ
จําเป็นตองระบุเป็นฉาก ๆ ไวในแตละองกแ  การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคําวา “องกแ” และ “ฉาก” ใน
สังคมไทยนั้นมีความหมายไมแตกตางกัน  และไดกลายเป็นแบบแผนการแตงบทละครพูดของไทยสืบเนื่องถึงปใจจุบัน  
 

ค ำส ำคัญ: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บทละครสุขนาฏกรรม, องก,์ ฉากและสถานท่ี 
 
Abstract 
 The aim of this article was to study King Rama VI’s creativities of setting on comedies adaptions 
ofFrench Comedies. The study found that there were three techniques of setting creativity used by King 
Rama VI, i.e. omitting, inventing and adapting. These three techniques showed his talents of creating 
concise and realistic stories. The French contexts of places and periods were changed into the Thai 
ones. This resulted in an easy understanding of plays among Thai people, especially comedies, the new 
form of entertainment and performance which King Rama VI would like to transmit and make known to 
Thai people. The finding also divided the settings into acts which were different from the western 
traditional settings which mostly divided the setting from acts into scenes. Considering that the stories 
proceeded in arranged orders or in continuous events, King Rama VI found no need of adding scenes 
into each act. His creativity resulted in no different meaning between “act” and “scene”. Later, this 
became the pattern of composing Thai plays until the present time. 
 

Keywords: King Rama VI’s, Comedy, Scene, Setting 

                                                           
เนื้อหาในบทความนี้มาจากสวนหนึ่งของการทําวิทยานพินธแเร่ือง “การสรางสรรคแบทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวัจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝร่ังเศส” สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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บทน า 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเป็นพระมหากษัตริยแที่ทรงพระปรีชาสามารถดานอักษรศาสตรแและการ

ละครพระองคแหนึ่ง พระองคแทรงเป็น “บิดาแหงการละครพูด” ของไทย พระราชนิพนธแบทละครของพระองคแนั้นมีจํานวน
กวารอยเรื่อง ปรากฏทั้งในรูปแบบของบทละครพูดรอยแกวภาษาไทยที่ทรงพระราชนิพนธแดวยจินตนาการของพระองคแเอง 
บทละครพูดภาษาไทยท่ีทรงแปลและแปลงจากบทละครพูดตางประเทศ  บทละครพูดภาษาไทยท่ีทรงแปลงจากบทละครพูด
ภาษาตางประเทศ บทละครพูดที่ทรงพระราชนิพนธแเป็นภาษาอังกฤษ  บทละครพูดที่ทรงพระราชนิพนธแเป็นภาษาฝรั่งเศส 
บทละครพูดคําฉันทแ บทละครพูดคํากลอน บทละครพูดสลับลํา บทละครสังคีต บทละครรอง บทละครรํา โขน บทละครดึก
ดําบรรพแ และบทละครเบิกโรง แตละเรื่องตางทรงสรางสรรคแใหไดอรรถรสและอารมณแที่แตกตางกัน ทั้งที่เป็นความรัก ความ
โศกเศรา ความซาบซึ้ง ความสนุกสนาน และความตลกขบขัน และที่สําคัญพระองคแทรงแฝงขอคิดและคติสอนใจแกผูอานได
อยางนาสนใจ เพราะพระองคแทรงมีพระราชประสงคแที่จะใชบทละครของพระองคแเป็นสื่อสําคัญในการอบรมและสั่งสอนและ
ใหแงคิดแกประชาชน 

หมอมหลวงปิ่น มาลากุล (2521) กลาววาละครพูดถือเป็นพระราชนิพนธแที่โดดเดน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ กลาวไดวาพระองคแทรงเป็นทั้งผูประพันธแบทละคร ผูแสดง และผูจัดการ
แสดงละคร พระองคแทรงใชกิจการละครเพื่อปลุกใจ เพื่อสรางความรูสึกในความเป็นไทย เพื่อใหคนไทยเกิดความสามัคคี 
เสียสละ และทรงใชการละครเพื่อหาทุนบํารุงกิจการกุศลตาง ๆ 

ในจํานวนพระราชนิพนธแบทละครกวารอยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแปลแบบดัดแปลงบท
ละครภาษาฝรั่งเศสเป็นบทละครพูดภาษาไทยจํานวน 10 เรื่อง ไดแก 
 1. เกินตองการ ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง Pouloiller บทประพันธแของทริสแตงแบรแก 
นารแด (Tristan Bernard) 
 2. หมอจําเป็น ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง Le MédecinMalgréLui บทประพันธแของ โมลิแยรแ 
(Moliere) 
 3. ลามดี ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง L’Anglaistelqu’on le parle บทประพันธแของ ทริสแตง
แบรแกนารแด (Tristan Bernard) 
 4. คดีสําคัญ ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่องUn Client Serieux บทประพันธแของชอรแจกูแตลน 
(Georges Courteline) 
 5. วิไลยเลือกคู ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง Les Vivacités du Capitaine Tic บทประพันธแของ 
อูแชนลาบิช (EugèneLabiche) 
 6. ตบตา ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง La Poudre aux Yeuxบทประพันธแของอูแชน 
ลาบิช (EugèneLabiche) 
 7. หลวงจําเนียรเดินทาง ทรงสรางสรรคแจากบทละครสุขนาฏกรรมเรื่อง Le Voyage de Monsieur Perrichonบท
ประพันธแของ อูแชนลาบิช (EugèneLabiche) 
 8. ตั๊กแตน ทรงสรางสรรคแจากบทละครเรื่อง Les Sauterelles บทประพันธแของเอมิลฟาเบรอ (Emile Fabre) 
 9. เกียรติยศญี่ปุุน ทรงสรางสรรคแจากบทละครเรื่อง L’HonneurJaponais บทประพันธแของ ปอลบูรเดออองแตล
เมอ (Paul BourdeAnthelme) 
 10. ร.ต.ล.นนทรี ทรงสรางสรรคแจากบทละครภาษาฝรั่งเศส (ไมปรากฏช่ือเรื่อง) บทประพันธแของ เช.เออ.เปรารแด 
(G.E. Piérard) 
 บทละครภาษาฝรั่งเศสจํานวน 10 เรื่องขางตนนั้น เป็นบทละครสุขนาฏกรรมจํานวน 7 เรื่อง และพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางสรรคแเป็นบทละครพูดชวนหัวภาษาไทยทั้ง 7 เรื่อง ไดแก เกินตองการ หมอจําเป็น ลามดี 
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คดีสําคัญ วิไลยเลือกคู ตบตา และหลวงจําเนียรเดินทาง สวนพระราชนิพนธแบทละครพูดเรื่องตั๊กแตน เกียรติยศญี่ปุุน และ 
ร.ต.ล.นนทรี มิใชบทละครพูดประเภทชวนหัว 
 อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไมนําพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่องเกินตองการ มาวิเคราะหแ
เนื่องจากไมสามารถหาตนฉบับภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Pouloiller ได และไมนําพระราชนิพนธแบทละครเรื่องตั๊กแตน เกียรติยศ
ญี่ปุุน และ ร.ต.ล.นนทรี มาวิเคราะหแ เพราะทั้งสามเรื่องไมไดจัดอยูในบทละครพูดประเภทชวนหัว 
 บทละครพูดถือเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําเขามาเผยแพรใน
สังคมไทย  เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูศิลปะการแสดงละครพูด ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมอยางแพรหลายในประเทศ
ตะวันตกในสมัยนั้น ทั้งนี้ในการสรางสรรคแพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
นั้น มีทั้งพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่พระองคแทรงสรางสรรคแเองไดแก นอยอินทเสน และเจาขา, สารวัด! พระราช
นิพนธแบทละครพูดชวนหัวท่ีทรงแปลแบบดัดแปลงจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาอังกฤษ  ไดแก ชิงนาง และนินทาสโมสร 
และที่สําคัญคือพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่ทรงแปลแบบดัดแปลงจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมี
จํานวนมากที่สุดรวม 7 เรื่อง ดังท่ีกลาวไวขางตน 
 อนึ่งบทละครพูดสุขนาฏกรรม (Comedy) หมายถึง บทละครสําหรับเลนละครเวทีที่มุงสรางความตลกขบขัน 
ความสุนกสนาน และเสียงหัวเราะแกผูอานและผูชมการแสดงละคร บทละครประเภทนี้มักจะสอดแทรกมุกตลกอยูในบท
ละครเสมอ ไมวาจะเป็นการแสดงความตลกขบขันผานบทสนทนา และลักษณะทาทางของตัวละคร เป็นตน ทั้งนี้มี
ความหมายไมตางกับคําวาบทละครพูดชวนหัว    
 ในการสรางสรรคแพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวจากบทละครภาษาฝรั่งเศสนั้น เป็นที่นาสังเกตวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางสรรคแบทละครพูดชวนหัวใหเป็นไทยไดอยางสมจริง  โดยเฉพาะดานฉาก
และสถานที่ที่ทรงระบุไวอยางละเอียดและชัดเจน อันสงผลใหผูอานและผูที่ไดรับชมการแสดงละครพูดจากพระราชนิพนธแ
ของพระองคแนั้นเขาใจเรื่องราวและไดรับอรรถรสมากยิ่งข้ึน   
 ทั้งนี้ ยุวพาสแ (ประทีปะเสน) ชัยศิลปวัฒนา (2542: 141) ไดกลาววาฉาก (Setting) คือเวลาและสถานที่ของ
เหตุการณแที่เกดิขึ้นในเรื่อง ซึ่งรวมทั้งสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก 
 1. ภูมิประเทศ สภาพทองที่ ทิวทัศนแ การจัดแบงสถานท่ี เชน ที่ตั้งของประตูหนาตางในหอง 
 2. อาชีพ สถานภาพทางการงาน และความเป็นอยูประจําวันของตัวละคร 
 3. เวลาหรือยุคสมัยที่เกิดเหตุการณแในเรื่อง เชน ยุคทางประวัติศาสตรแ หรือฤดูกาลของปี 
 4. สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของตัวละคร เชน สภาวะเง่ือนไขทางศาสนา จิตใจ ศีลธรรม สังคม หรือสภาวะอารมณแ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาดานฉากและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละ ครพูดชวนหัวของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปรียบเทียบกับตนฉบบับทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส เพื่อแสดงใหเห็นพระ
อัจฉริยภาพในการสรางสรรคแดานฉากและสถานท่ีในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวของพระองคแที่ทรงสรางสรรคแจากบท
ละครภาษาฝรั่งเศส 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากลวิธีการสรางสรรคแดานฉากและสถานที่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่ทรงสรางสรรคแจากบทละครภาษาฝรั่งเศส  โดยผูวิจัย
ตั้งสมมติฐานวาในการสรางสรรคแดานฉากและสถานที่ที่ปรากฏพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่พระองคแทรงสรางสรรคแ
จากบทละครภาษาฝรั่งเศสนั้น พระองคแทรงปรับใหเขากับบริบทของสังคมไทย 
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ผลการวิจัย 
 1. การแบ่งองก์และฉาก 
     การแบงองกแและฉากในบทละครขึ้นอยูกับผูแตงที่จะเป็นผูกําหนดวาละครเรื่องนั้นควรมีกี่องกแ โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมของชวงเวลาแสดงวาควรจะใชเวลามากหรือนอยเพียงใด  นอกจากน้ีการแบงเป็นองกแยังชวยใหเห็นทราบ
วาสถานที่และเวลาในเรื่องเปลี่ยนไปจากองกแกอนหนานี้ ในแตละองกแอาจแบงเป็นหลายฉาก ทั้งนี้การแบงฉากเป็นจํานวน
มากในแตละองกแนัน้เป็นธรรมเนียมของละครตะวันตก การแบงฉากของบทละครพูดตะวันตกทุกเรื่องมีหลักการรวมกัน คือ
ทุกฉากตองมีความหมายเพื่อชวยในการพัฒนาเรื่องและชวยใหความคิดหลักของละครชัดเจนขึ้น และเพื่อใหการแกปใญหาที่
ถูกเสนอขึ้นในละครเป็นไปอยางสมเหตุสมผล   
 เมื่อเปรียบเทียบการแบงองกแและฉากที่ปรากฏในบทละครพูดภาษาฝรั่ ง เศสกับพระราชนิพนธแ 
บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวผูวิจัยพบวาพระองคแทรงเปลี่ยนวิธีการแบงองกแและฉากให
แตกตางจากรูปแบบการแบงองกแตามธรรมเนียมการเขียนบทละครตะวันตก กลาวคือในธรรมเนียมการแตงบทละคร
ตะวันตกนั้นในแตละเรื่องจะแบงเป็นองกแ (ตอน) ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เกิดในเรื่อง ความยาวของเรื่อง และสถานที่ที่เกิด
เหตุการณแในแตละเรื่อง โดยในแตละองกแสามารถแบงออกเป็นหลายฉาก ขึ้นอยูกับการเขาออกฉากของนักแสดง โดยเมื่อมี
ตัวละครตัวใหมเขามาในฉาก หรือมีตัวละครตัวไหนเดินออกไปจากฉาก ก็จะถือเป็นการขึ้นฉากใหม ดังนั้นในแตละองกแจึง
สามารถแบงออกไดหลายฉาก แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปรับเปลี่ยนวิธีการแบงองกแและฉากขึ้นใหม 
โดยพระองคแทรงปรับเปลี่ยนใหบทละครพูดท่ีทรงพระราชนิพนธแน้ันแบงออกเป็นองกแ โดยในแตละองกแจะไมทรงระบุการแบง
ออกเป็นฉากยอย ๆ ท้ังนี้อาจดวยเพราะทรงเห็นวาเหตุการณแในเรื่องตางเรียงลําดับเวลาและการดําเนินเรื่องก็สืบเนื่องตอกัน 
ทุกเหตุการณแตางเกี่ยวโยงสัมพันธแกัน ดังนั้นจึงไมมีความจําเป็นตองระบุเป็นฉาก ๆ ไวในแตละองกแตามการเขาออกของตัว
ละคร นอกจากน้ีคนไทยยังไมรูจักศิลปะการละครพูดมากนัก การปรับเปลี่ยนในชวงที่ทรงนําศิลปะการละครพูดมาเผยแพร
ในชวงแรกเริ่มนั้นจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม  ที่สําคัญการที่ทรงไมระบุเป็นฉากยอย ๆ ยังมีสวนชวยใหผูที่ ไดอานบทพระราช
นิพนธและครพูด และผูที่ศึกษาบทพระราชนิพนธและครพูดเพื่อนําไปจัดแสดงนั้นเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น ไมเกิดความสับสน 
และเกิดความตอเนื่องในการอาน ซึ่งชวยใหเขาถึงอรรถรสของเรื่องราวไดมากยิ่งขึ้น เพราะไมตองเกิดการสะดุดระหวางการ
อานที่ตองอานวาฉากอะไร ใครเขามาในฉาก ใครออกจากฉาก และเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคําวา “องกแ” และ “ฉาก” ใน
สังคมไทยนั้นมีความหมายไมแตกตางกัน ทั้งนี้การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชนิพนธแบทละครพูดโดย
ทรงตัดการแบงฉากในแตละองกแออกไปนั้นไดกลายเป็นแบบแผนการแตงบทละครพูดของไทยสืบเนื่องถึงปใจจุบัน 
 2. กลวิธีการสร้างสรรค์ด้านฉากและสถานที่ 
     เมื่อพิจารณากลวิธีการสรางสรรคแดานฉากและและสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจากบทละครภาษาฝรั่งเศส ผูวิจัยพบวาในสวนของการบรรยายสถานที่และการจัด
วางอุปกรณแประกอบฉากน้ันมีความคลายคลึงกับที่ปรากฏในบทละครภาษาฝรั่งเศสที่พระองคแนํามาแปลง  แตสิ่งที่นาสนใจ
คือในสวนท่ีพระองคแทรงปรับเปลี่ยนนั้นนาจะทรงมีเหตุผลบางประการ ผูวิจัยพบวาพระองคแยังทรงสรางสรรคแดานฉากและ
สถานท่ีดวย 3 กลวิธี ประกอบไปดวยการตัดการกําหนดขึ้นใหม และการปรับเปลี่ยน ดังนี ้
 2.1 กลวิธีการตัด 
           ในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง คดีสําคัญ ซึ่งเป็นบทละครพูดชวนหัวที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เ กล า เ จ า อยู หั วพร ะ ร าชนิ พนธแ จ า กบทละครภาษาฝ รั่ ง เ ศ ส เ รื่ อ ง  Un Client Serieux ขอ ง 
ชอรแจกูแตลน (Georges Courteline)  ผูวิจัยพบวาพระองคแทรงพระราชนิพนธแดานฉากและสถานที่ดวยกลวิธีการตัด  
พระองคแทรงตัดสถานท่ีรวมถึงทรงตัดฉากที่ปรากฏในฉากที่สองและฉากที่สามของบทละครภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un  Client 
Serieux ออก คือฉากที่ 2 สถานท่ีคือหองโถง ช่ือปาส-เปอดูสแ (Pas-Perdus) ที่ศาลปาเลสแเดอ จูสตีส  (Palais de Justice) 
ผูแตงระบุฉากไววาผนังหองมีกลิ่นหอมสดช่ืนของศิลา มานั่งทําจากไมสนวางเรียงราย ที่เทาแขนของมานั่งมันแวววับมีเสียง
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อื้ออึงในศาล ผูคนใสชุดเสื้อครุยมีคอเสื้อสีขาวและผาสะพายไหล  มีรูปปใ้นทําจากหินออนสองตัวตั้งอยูหนาศาลและฉากที่ 3 
สถานท่ีคือหองพิจารณาคดีที่ 12 ผูแตงระบุฉากไววามีเสียงกระดิ่งดังข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชนิพนธแบทละครพูดเรื่อง คดีสําคัญ โดยทรงระบุใหพระ
ราชนิพนธแเรื่องนี้เป็นบทละครพูดองกแเดียวและมีเพียงฉากเดียว คือ 
 
 
 
 
 
 

  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตัดฉากที่สองและฉากที่สาม
ของบทละครภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieux ออก แลวทรงพระราชนิพนธแดานฉากและสถานที่ของบทละครพูดชวน
หัวเรื่อง คดีสําคัญ ใหมีเพียงหน่ึงองกแและมีหนึ่งฉาก เนื่องจากบทละครพูดชวนหัวเรื่องนี้เป็นบทละครพูดชวนหัวที่มีขนาดสั้น 
เหตุการณแตาง ๆ เรียงตามลําดับเวลา และสามารถสรางเหตุการณแตาง ๆ ใหเกิดขึ้นภายในสถานที่เดียวไดจึงไมจําเป็นตอง
เปลี่ยนสถานท่ีหรือฉากใหม และที่สําคัญเมื่อจะจัดการแสดงละครพูดเรื่องนี้ก็ไมตองเสียคาใชจายเพื่อสรางฉากและสถานที่
ใหม การตัดฉากที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง คดีสําคัญจึงเป็นสิ่งแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดาน
การสรางสรรคแฉากและสถานที่ที่ปรากฏพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวที่พระองคแทรงสรางสรรคแจากบทละครภาษา
ฝรั่งเศสไดเป็นอยางดี 
 2.2 กลวิธีการก าหนดขึ้นใหม่ 
           เมื่อศึกษาเปรียบเทียบดานฉากและสถานที่ของพระราชนิพนธแบทละครเรื่อง หมอจําเป็น ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Le MédecinMalgréLui ของโมลิแยรแ
(Moliere)ผูวิจัยพบวาในบทละครภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Le MédecinMalgréLui แบงเป็น 3 องกแ ไมระบุฉากและสถานที่ที่
ปรากฏในเรื่อง แตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงระบุฉากและสถานท่ีในบทละครพูดชวนหัวเรื่อง หมอ 
จําเป็น ท้ัง 3 องกแ ดังนี ้
 
 
 
 

 

 

  SCÈNE  DEUX :La  salle  des  Pas – Perdus  au  Palais  de  justice.  Au  long  des  

mursfleurant  la  fraîcheur  de  la  pierre,  des  bancs  de  chêneque  ferment  des  

accoudoirsluisants.  Bourdonnement  deruche  en  travail.  Un  va – et –vientconfus  de  

robes  noiresoùtranchent  les  blancheurs  des  rabats  et  l’hermine  des  épitoges,  et  

quefixent, de  leursyeux  sans  regard,  les  deux  nobles  figures  de  marbreaccroupies  

aux  pieds  de  Berrier. 

(Courteline, 1990: 53) 

 

 SCÈNE  TROIS : La 12  chambrecorrectionnelle.Coup  de  sonnette. 

(Courteline, 1990: 55) 

 

 สถานท่ีในเรื่องคือศาลมณฑลโลเลบุรี  พระองค์ทรงระบุฉากในเรื่องไว้ว่าศาลมณฑลโลเลบุร ี มี

บัลลังก์  ท่ีนั่งจ่าศาล  โจทก์  จ าเลย  ม้าคนฟัง  และคอกพยาน  ตามแบบศาลทั่ว ๆ ไป 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2512: 163) 
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 การระบุฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่องหมอจําเป็นนับวาเป็นสิ่งที่สรางสรรคแอัน
แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากการระบุฉากและสถานที่นั้นเป็นสวน
สําคัญที่ชวยใหผูที่ไดอานพระราชนิพนธแเรื่องนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งคือคนไทย สามารถจินตนาการถึงฉากและสถานที่ที่ปรากฏ
ในเรื่องได นอกจากนี้การระบุฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธแเรื่องนี้ยังชวยใหผูที่จะนําพระราชนิพนธแเรื่องนี้ไปจัดแสดง 
เขาใจและสามารถสรางฉากและสถานที่ไดอยางสมจริงตามบริบทของสั งคมไทยในสมัยนั้น นอกจากนี้การระบุฉากและ
สถานท่ีในพระราชนิพนธแบทละครพูดเรื่องนี้ยังสื่อใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตั้งพระทัยที่จะทําให
คนไทยเขาใจในศิลปะการละครพูดอยางแทจริง  เนื่องจากศิลปะการละครพูดเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหมที่พระองคแทรง
นํามาเผยแพรใหคนไทยไดรูจักและในสมัยนั้นคนไทยสวนใหญยังไมคุนเคยกับศิลปะการแสดงประเภทนี้ ดังนั้นการระบุฉาก
และสถานท่ีจึงเป็นสิ่งจําเป็น  เพราะมีสวนสําคัญในการชวยใหคนไทยเขาใจเรื่องราวไดงายขึ้น  
   

 2.3 กลวิธีการปรับเปลี่ยน   
 การปรับเปลี่ยนคือการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางสรรคแดานฉากและสถานที่ใน
พระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวจากบทละครภาษาฝรั่งเศสโดยพระองคแทรงคงฉากและสถานที่เดิมตามที่ ปรากฏในบท
ละครภาษาฝรั่งเศสไว หรือทรงสรางสรรคแฉากและสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและความสัมพันธแกัน แตก็มี
บางสวนท่ีทรงตัด ทรงปรับเปลี่ยน หรือทรงกําหนดขึ้นใหม เพ่ิมเขาไปในองกแนั้น ๆ ดังเชนในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวน
หัวเรื่ อง ลามดี  ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูหัวทรงสรางสรรคแจากบทละครภาษาฝรั่ ง เศสเรื่ อง 
L’Anglaistelqu’on le parle บทประพันธแของ ทริสแตงแบรแกนารแด(Tristan Bernard) ปรากฏการปรับเปลี่ยนฉากและ
สถานท่ี คือสถานท่ีที่ปรากฏในองกแที่ 1 ของบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง L’Anglaistelqu’on le parle คือ หองโถงของ
โรงแรมในกรุงปารีส ฉากในองกแนี้ระบุไววาดานขวามีประตู 1 ประตูหันหนาไปสูหองโถง  มีทางออกทางซายมือ  ดานหลังมี
ประตูอีก 1 ประตูอยูดานซายคอนมาขางหนาโรง ทางหลังโรงมีโต฿ะยาว ๆ เป็นที่เสมียนนั่ง มีราวแขวนกุญแจอยูใกล ๆ ตาม
ผนังมีประกาศแจงกําหนดการเวลารถไฟ มีประกาศแจงกําหนดการเดินเรือ คอนมาทางหนาโรงมีโต฿ะวางหนังสือพิมพแและ
หนังสือ มีโทรศัพทแ 1 เครื่อง 

องก์ท่ี 1 สถานท่ีคือทางเกวียนในป่าแห่งหนึ่ง  ทรงระบุฉากไว้ว่าป่าน้ีเป็นที่เตียน ๆ คล้ายป่าทางสระบุรีและพระ

ฉาย  และอยู่ไม่ห่างหมู่บ้านนัก  ข้างซ้ายและเห็นบ้านตาสังเป็นเรือนอย่างย่อม ๆ  แต่มั่นคงพอประมาณ  มี

ทางเดินทางหลังเรือนได้ 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 145) 

 
 องก์ที่ 2 สถานที่คือในบ้านหมื่นจ าเนียร  ทรงระบุฉากไว้ว่าฉากในบ้านหมื่นจ าเนียรเป็นเรือนฝา

กระดานอย่างเก่า ๆ  

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 182) 

 

) 

 

 

 องก์ท่ี 3 สถานท่ีคือสวนริมบ้านหมื่นจ าเนียรและในบ้านหมื่นจ าเนียร ทรงระบุฉากไว้ว่าสวนริมบ้านหมื่น

จ าเนียรเป็นสวนอย่างไทย ๆ มีท้องร่อง ปลูกไม้ดอกบ้างไม้ผลบ้างส่วนบ้านหมื่นจ าเนียรเป็นเรือนฝากระดานอย่าง

เก่า ๆ (เหมือนองก์ท่ี 2)    

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2511: 225) 
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สถานท่ีที่ปรากฏในองกแท่ี 1 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง ลามดี คือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อพิจารณาสถานที่ในองกแที่ 1 ของบทละครทั้งสองเรื่องขางตน ผูวิจัยพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวทรงระบุสถานที่ท่ีปรากฏในองกแที่ 1 คลายกับสถานที่ในบทละครภาษาฝรั่งเศส กลาวคือสถานที่ในองกแที่ 1 ในบท
ละครภาษาฝรั่งเศสนั้นคือหองโถงของโรงแรมในกรุงปารีส  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ทรงพระราชนิพนธแให
สถานท่ีในองกแท่ี 1 คือ หองกลางโฮเต็ลสงขลา  เมืองสงขลา จะเห็นไดวาสถานที่ของทั้งบทละครทั้งสองเรื่องนั้นตางก็เกิดใน
โรงแรม เพียงแตคนละเมือง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเหตุที่พระองคแทรงพระราชนิพนธแสถานที่ ในเรื่องใหเกิดที่เมืองสงขลา  
เนื่องจากเมืองสงขลาเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดตอกับเมืองไทรบุรี  ซึ่งเป็นเมืองการคาในการปกครองของอังกฤษและมีชาว
อังกฤษมาทํางานอยูมาก ปใจจุบันคือรัฐเกดะหแประเทศมาเลเซีย   ซึ่งสมเหตุสมผลกับเหตุการณแในเรื่องที่พระองคแพระราช
นิพนธแใหนายยอน สมิท ชาวอังกฤษ เดินทางมาจากไทรบุรีเพื่อมาตามหาเบ็ตตี สมิทลูกสาวที่หนีมากับริชารแดดิ๊กซันและได
เขามาพักที่โรงแรมในเมืองสงขลา ประกอบกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงความไมเขาใจในภาษาอังกฤษของคนที่ทํา
หนาท่ีเป็นลาม โดยในฉบับของบทละครภาษาฝรั่งเศสเป็นความไมเขาใจภาษาอังกฤษของลามชาวฝรั่งเศส  ในพระราชนิพนธแ
บทละครพูดชวนหัวของไทยนั้น  พระองคแพระราชนิพนธแใหลามชาวไทยไมเขาใจภาษาอังกฤษ ซึ่งคลายกับในบทละครภาษา
ฝรั่งเศส จะเห็นไดวาพระองคแพระราชนิพนธแดานสถานท่ีไดสมเหตุสมผลกับการดําเนินเรื่อง เขากับบริบทของสังคมไทย และ
ทรงละเอียดรอบคอบในการพระราชนิพนธแดานสถานที่ใหมีเหตุผลและสัมพันธแกับบทละครตนฉบับภาษาฝรั่งเศสนอกจากนี้
ผูวิจัยพบวาพระองคแทรงคงลักษณะของฉากที่ปรากฏในบทละครภาษาฝรั่งเศสเป็นสวนใหญ  ไดแก  ประตูดานขวาของโรง  
ประตูดานหลังทางซายของโรง โต฿ะยาวที่นั่งของเสมียนทางหลังโรง ราวกุญแจอยูใกลโต฿ะ กําหนดการรถไฟ (ตารางเวลา
รถไฟ) ทางหนาโรงมีโต฿ะวางหนังสือพิมพแและหนังสือ  และมีโทรศัพทแ 1 เครื่อง อยางไรก็ตามพระองคแทรงปรับเปลี่ยน
รายละเอียดบางประการในการอธิบายฉาก คือทรงตัดประกาศแจงกําหนดการเดินเรือออกไป และทรงเพิ่มแจงความขายของ
ตาง ๆ เขามา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรงเห็นวาเหมาะสมและสมจริงกวา   
      

 ACTE PREMIER : La  scène  est  à  Paris  dans  le  vestibule  d’un  hotel  

meublé.Adroite, uneporte  au  premier  plan. Unebaie  au  fond  donnantsur  un  couloirs  

d’entrée, avec  sortie  à  gauche. Au  premier  plan, à  gauche, uneporte ; au  second  plan, 

unesorte  de  comptoir  en  angle, avec  un  casier  pour  les  clefs  des  chambres. Affiches  

dechemins  de  ferillustrées, un  peu  partout. Horaires  de  trains  et  de  bateau. Au  premier  

plan, à  droite, une  table ; sur  la  table, des  journaux, des  libres  et  un  

appareiltéléphonique. 

(Bernard, 2004:90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องกลางโฮเต็ลสงขลา  เมืองสงขลา  ฉากคือห้องกลางโฮเต็ลสงขลา  ข้างขวามีประตู 1 ประตู 

ด้านหลังมีประตูอีก 1 ประตู  ด้านซ้ายค่อนมาข้างหน้าโรงมีประตู  ทางหลังโรงมีโต๊ะยาว ๆ เป็นท่ีเสมียนนั่ง  มี

ราวกุญแจอยู่ใกล้ ๆ  ตามผนังมีแจ้งความเวลารถไฟเดิน  แจ้งความขายของต่าง ๆ  ฯลฯ  ข้างขวาค่อนมาทาง

หน้าโรงมีโต๊ะวางหนังสือพิมพ์และหนังสือเล่ม  กับมีเครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2512: 125) 

 

) 
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 ในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
สรางสรรคแจากบทละครภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Les  Vivacités du CapitaineTicปรากฏการปรับเปลี่ยนฉากและสถานที่  คือ 
สถานที่ที่ปรากฏในองกแที่ 1 ของบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Les Vivacités du  CapitaineTic คือ หองรับแขกที่บาน
ของนางกียแ-โรแบรตแฉากระบุไววาหองรับแขกท่ีบานของนางกียแ-โรแบรตแมีประตูดานในและมีประตูทางดานซายและดานขวา 
มีเตาผิง เกาอี้และมานั่ง 
 
 
 
 
 
 

  สถานท่ีที่ปรากฏในองกแท่ี 1 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่องวิไลยเลือกคู คือ หองในบาน
คุณหญิงเขยีวประดิษฐราชการ (เวลาเชา) ทรงระบุฉากไววา 
 

 
 
 
 
 
 สถานที่ที่ปรากฏในองกแที่ 2 ของบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Les Vivacités du CapitaineTic คือ 
หองรับแขกฉากระบุไววาคือหองรับแขกมี 3 ประตูยูดานใน ทําใหมองเห็นหองรับแขก อีกหองหนึ่ง มีเชิงเทียน ทางขวามีเตา
ผิง ประตูอยูทางซาย  
 
 
 
 
 
 
 สถานท่ีที่ปรากฏในองกแท่ี 2 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู คือ  
 
 
 
 
 
 
 

 สถานที่ที่ปรากฏในองกแที่ 3 ของบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Les Vivacités du CapitaineTic คือ
หองรับแขกที่บานของนางกียแ-โรแบรตแฉากระบุไววาหองรับแขกที่บานของนางกียแ-โรแบรตแมีประตูดานใน หนาตางอยู
ทางซาย มีเตาผิง กระดิ่ง นาฬิกาตั้งบนพ้ืน โต฿ะตรงกลางโรงละครมีอุปกรณแสําหรับเขียนหนังสือ ปากกาขนนก ทางขวามือมี
มานั่งกลม กระดิ่งอีกอันหนึ่ง เกาอ้ี และเกาอี้เทาแขน 

 ACTE PREMIER : Un  salon  chez  madame  de  Guy – Robert.Porte  au  fond ; portes  à  

droite  et  à  gauche ; unecheminée, chaises, un  tabouret. 

(Labiche,1991: 720) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องนั่งในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ  มีประตูขวาและซ้าย  เปิดเข้าไปในเรือนหรือเฉลียง  

หน้าต่างกลาง  มีโต๊ะ  เก้าอี้พอสมควร 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2512: 165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTE  DEUX :Un  salon.  Troisportes  au  fond, laissantvoir  un  autre  salon ; 

girandoles; à  droite, unecheminée ; uneporte  à  gauche. 

(Labiche,1991: 740) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องรับแขกในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ (เวลาค่ าวันรุ่งข้ึน)  ทรงระบุฉากไว้ว่าห้องรับแขกใน

บ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ  มีประตูขวาและซ้าย  กลางมีประตูเปิดออกไปเฉลียง  และต่อเฉลียงไปแล

เห็นสวน  ห้องมีเครื่องตกแต่งประดับประดาตามสมควร  เวลานี้เป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในห้องเปิดไฟฟ้า 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2512: 198) 
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สถานท่ีที่ปรากฏในองกแท่ี 3 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู คือ  

 
 
 
 
 
 
  

 เมื่อพิจารณาฉากและสถานท่ีในองกแท่ี 1 ของบทละครทั้งสองเรื่องขางตนผูวิจัยพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงปรับสถานท่ีในองกแท่ี 1 กลาวคือในองกแที่ 1 ของบทละครภาษาฝรั่งเศสเหตุการณแเกิดขึ้นในหองรับแขกที่
บานของนางกียแ-โรแบรตแผูเป็นปูาของตัวละครเอก เหตุการณแในองกแท่ี 1 เกิดขึ้นในหองในบานคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ 
ซึ่งเป็นปูาของตัวละครเอกในเรื่องเชนกัน  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาหองนั่งในบานคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการนั้นพระองคแ
ไมไดทรงหมายถึงหองรับแขก แตนาจะทรงหมายถึงหองทั่วไปท่ีมีที่นั่ง เพราะในองกแท่ี 2 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวน
หัวเรื่องวิไลยเลือกคูพระองคแทรงระบุสถานที่วาหองรับแขก อยางไรก็ตามสถานที่ในองกแที่ 1 ทั้งในบทละครภาษาฝรั่งเศส
และบทละครพูดชวนหัวของไทยนั้นก็มีลักษณะเป็นหองเชนกัน  ในองกแที่ 2 พระองคแทรงคงสถานที่ตามสถานที่ในบทละคร
ภาษาฝรั่งเศสคือหองรับแขก  ในองกแที่ 3 พระองคแทรงใชสถานที่เดียวกับในองกแที่ 1 ทั้งนี้อาจกลาวไดวาทั้งสามองกแในบท
ละครภาษาฝรั่งเศสลวนใชหองรับแขกเป็นสถานที่แตในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู พระองคแทรง
ระบุสถานที่ในองกแท่ี 1 และองกแท่ี 3 เป็นหองนั่งในบาน สวนสถานท่ีในองกแท่ี 2 นั้นคือหองรับแขก     
 นอกจากน้ีสิ่งที่นาสนใจประการสําคัญคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงกําหนดเวลาที่เกิดเรื่อง
เพิ่มเขาไปในแตละองกแของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู  โดยองกแที่ 1 เวลาเชา องกแที่ 2 เวลาค่ํา
วันรุงขึ้น และองกแท่ี 3 เวลากลางวันวันรุงขึ้น แตในบทละครภาษาฝรั่งเศสนั้นไมไดระบุเวลา การที่พระองคแทรงกําหนดเวลาที่
เกิดเรื่องเขาไปนั้นแสดงใหเห็นวาพระองคแทรงละเอียดรอบคอบมาก พระองคแทรงใสใจในรายละเอียดและทรงตองการใหผูที่
ไดอานพระราชนิพนธแของพระองคแรวมถึงผูที่จะนําพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่องนี้ไปจัดแสดงไดเขาใจเรื่องราว
โดยงายท่ีสุด เพราะศิลปะการละครพูดเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหมของไทยในสมัยนั้นท่ีคนไทยสวนใหญยังไมเคยชิน   
 ในสวนของฉากในองกแท่ี 1 นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคงลักษณะของฉากที่ปรากฏในบท
ละครภาษาฝรั่งเศสเป็นสวนใหญ ไดแก มีประตูทางดานซายและดานขวา มีเกาอี้ แตพระองคแทรงตัดประตูดานใน เตาผิง 
และมานั่ง ทีร่ะบุในบทละครภาษาฝรั่งเศสออกไป อาจเป็นเพราะทรงเห็นวาไมมีความจําเป็นตองมีในฉาก การที่พระองคแทรง
ตัดเตาผิงออกไปและทรงเพิ่มหนาตางกลางฉากเขามาในฉากของไทยนั้น  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาอาจเป็นเพราะพระองคแทรง
ละเอียดรอบคอบในการพระราชนิพนธแเพื่อความสมจริงเป็นอยางยิ่ง พระองคแทรงเห็นวาประเทศไทยเป็นเมืองรอน ลักษณะ
บานเรือนของไทยนั้นตองมีหนาตางเพื่อระบายอากาศ  อีกทั้งเตาผิงก็ไมจําเป็นตองมีในบาน  เพราะเตาผิงถูกสรางขึ้นเพื่อ
สรางความอบอุนภายในบานซึ่งเหมาะกับบานเรือนที่ตั้งอยูในประเทศเขตหนาวแถบยุโรปหรืออเมริกา ไมเหมาะกับประเทศ 
 

 ACTE TROIS : Un  salon  chez  madame  de  Guy – Robert.Porte  au  fond ; à  gauche,  

unefenêtre ; premier  plan,  unecheminée, unesonnette ; pendule, table, au  milieu  du  

théâtre ; écritoire, plumes  d’oie ; à droite, un  guéridon,  uneautresonnette ; chaises, 

fauteuils. 

(Labiche,1991: 755) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องในบ้านคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ (เวลากลางวันวันรุ่งขึ้น)  ทรงระบุฉากไว้ว่าห้องนั่งในบ้าน

คุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ  มีประตูขวาและซ้าย  เปิดเข้าไปในเรือนหรือเฉลียง  หน้าต่างกลาง  มีโต๊ะ  เก้าอี้

พอสมควร  มีกระดิ่งวางบนโต๊ะใบหนึ่ง 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 2512: 217) 
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ไทยท่ีเป็นเมืองรอน   
 ฉากในองกแที่ 2 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวทรงคงจํานวนประตูในหองรับแขกใหมี 3 ประตู เชนเดียวกับในฉากของบทละครภาษาฝรั่งเศส  แตพระองคแทรง
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมมากกวาในบทละครภาษาฝรั่งเศส โดยพระองคแทรงระบุวาประตูตรงกลางเป็นประตูสําหรับออกไปที่
เฉลียง และสามารถมองเห็นสวน อีกทั้งทรงระบุในหองมีเครื่องประดับตกแตงตามสมควร  ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระองคแทรงใส
ใจในรายละเอียดตาง ๆ และพระองคแทรงจินตนาการถึงความสวยงามของฉากเมื่อตองนําเรื่องนี้ไปจัดแสดง และที่สําคัญ
พระองคแทรงคํานึงถึงความเขาใจและจินตนาการของผูที่มีโอกาสอานหรือชมพระราชนิพนธแเรื่องนี้ จึงทรงระบุรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนอกจากจะทรงระบุรายละเอียดเพิ่มเติมแลว พระองคแยังทรงตัดเชิง
เทียนและเตาผิงที่ปรากฏในฉากองกแที่ 2 ของบทละครภาษาฝรั่งเศสออกไป และทรงระบุใหในองกแที่ 2 ของพระราชนิพนธแ
บทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู เปิดไฟฟูาในหอง การที่พระองคแทรงตัดเชิงเทียนออกไปและทรงระบุใหใชไฟฟูาแทน
นั้น แสดงใหเห็นวาพระองคแทรงคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย เพราะประเทศไทยเริ่มมีไฟฟูาใชครั้งแรกในปี พ.ศ.2427รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยมีใชในราชสํานัก  วังเจานาย และบานของผูมีอันจะกิน แมจะยัง
ไมทั่วถึงก็ตาม แตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็เริ่มมีไฟฟูาใชมากขึ้น และดวยบริบททางสังคมที่
เหตุการณแในเรื่องเกิดขึ้นในบานของคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการ ซึ่งถือวาเป็นตัวละครที่มีฐานะทางสังคม เป็นผูมีอันจะกิน 
และคนที่มีฐานะทางสังคมก็นาจะมีไฟฟูาใชภายในบาน ดังนั้นการที่บานของคุณหญิงเขียวประดิษฐราชการมีไฟฟูาใชจึง
สมเหตุสมผล สวนที่พระองคแตัดเตาผิงไฟออกไปนั้นก็เพราะเตาผิงถูกสรางขึ้นเพื่อสรางความอบอุนภายในบานที่ตั้งอยูใน
ประเทศเขตหนาวแถบยุโรปหรืออเมริกา แตประเทศไทยเป็นเมืองรอน ดังนั้นจึงไมเหมาะสมที่จะมีเตาผิงในบานเรือนของ
ไทย   
 ฉากในองกแที่ 3 ของพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่อง วิไลยเลือกคู เป็นฉากเดียวกันกับองกแที่ 1 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงคงอุปกรณแประกอบฉากที่ปรากฏในบทละครภาษาฝรั่งเศส  ไดแก ประตูทาง
ดานซายและดานขวา เกาอี้ แตพระองคแทรงตัดประตูดานในเตาผิง นาฬิกาตั้งบนพื้น กระดิ่งอันหนึ่ง  อุปกรณแเขียนหนังสือ 
ปากกาขนนก มานั่งกลม และเกาอี้เทาแขน ทีร่ะบุในบทละครภาษาฝรั่งเศสออกไป เหตุที่ทรงตัดอุปกรณแประกอบฉากหลาย
อยางออกไปนั้นอาจเป็นเพราะทรงเห็นวาสถานที่ในองกแที่ 1 กับองกแที่ 3 นั้นเป็นสถานที่เดียวกัน และระยะเวลาที่เกิด
เหตุการณแก็หางกันเพียงสองวัน ดังนั้นเพื่อความสมจริงก็ควรคงอุปกรณแประกอบฉากไวเหมือนองกแที่ 1ซึ่งแตกตางจากบท
ละครภาษาฝรั่งเศสที่องกแท่ี 1 กับองกแท่ี 3 เป็นสถานท่ีเดียวกัน  แตในองกแที่ 3 มีอุปกรณแประกอบฉากเพิ่มเขามาหลายอยาง
เมื่อเทียบกับในองกแท่ี 1 
 นอกจากนี้การที่พระองคแทรงตัดเตาผิงออกไปและทรงเพิ่มหนาตางกลางฉากเขามาในฉากของไทยนั้น ก็
เชนเดียวกับการวิเคราะหแฉากในองกแที่ 1 ที่ผูวิจัยเห็นวาอาจเป็นเพราะพระองคแทรงเห็นวาประเทศไทยเป็นเมืองรอน 
ลักษณะบานเรือนของไทยนั้นตองมีหนาตางเพื่อระบายอากาศ อีกทั้งเตาผิงถูกสรางขึ้นเพื่อสรางความอบอุนภายในบานซึ่ง
เหมาะกับบานเรือนที่ตั้งอยูในประเทศเขตหนาว ไมเหมาะกับประเทศไทยที่เป็นเมืองรอน  และการที่พระองคแทรงระบุใหมี
กระดิ่งใบเดียวในฉาก แตในบทละครภาษาฝรั่งเศสมี 2 ใบนั้น ผูวิจัยเห็นวาชวยเสริมใหกระดิ่งนี้มีนัยสําคัญตอเรื่องมากยิ่งขึ้น 
เพราะกระดิ่งเป็นอุปกรณแสําหรับเรียกคนรับใช  เป็นเสียงที่สื่อใหตัวละครระงับความโกรธ และเป็นเสียงสุดทายกอนจบเรื่อง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาดานการแบงองกแและฉาก ผูวิจัยพบวาในแตละองกแของบทละครภาษาฝรั่งเศสเรื่อง  Le  
MédecinMalgréLuiเรื่อง L’Anglaistelqu’on le parleเรื่อง Les Vivacités du Capitaine Tic เรื่อง La  Poudre aux 
Yeux และเรื่อง Le Voyage de Monsieur Perrichon ปรากฏการแบงฉากออกเป็นจํานวนมากยกเวนเรื่อง Un Client 
Serieuxที่ผูประพันธแแบงเป็นฉาก การแบงฉากออกเป็นจํานวนมากในหนึ่งองกแเป็นธรรมเนียมการแบงฉากของละคร
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ตะวันตก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงรูเรื่องหลักการแบงฉากเป็นอยางดี ดังนั้นเมื่อพระองคแทรงนําบท
ละครตนฉบับภาษาฝรั่งเศสมาสรางสรรคแเป็นพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวของไทย พระองคแจึงทรงตัดการแบงฉาก
จํานวนมากในแตละองกแออก เพราะเหตุการณแทั้งหลายในเรื่องตางก็ดําเนินสืบเนื่องตามลําดับเวลา และทุกเหตุการณแตาง
เกี่ยวโยงสัมพันธแกัน และมีสวนชวยในการพัฒนาความคิดหลักของเรื่อง  จึงไมมีความจําเป็นท่ีตองนําธรรมเนียมการแบงฉาก
แบบละครตะวันตกที่เมื่อมีตัวละครตัวใหมเขามาในพื้นที่การแสดงก็จะถือวาเป็นอีกฉากหนึ่งเขามาใชในบทละครพูดของ
พระองคแ เพราะมิไดทําใหเสียอรรถรสไปแตอยางใดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคําวา “องกแ” และ “ฉาก” ใน
สังคมไทยนั้นมีความหมายไมแตกตางกัน และไดกลายเป็นแบบแผนการแตงบทละครพูดของไทยสืบเนื่องถึงปใจจุบัน  
 ผลการศึกษากลวิธีการสรางสรรคแดานฉากและสถานท่ีพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใชกลวิธี
ในการสรางสรรคแดานฉากและสถานท่ี 3 กลวิธี ไดแก กลวิธีการตัด กลวิธีการกําหนดขึน้ใหมและกลวิธีการปรับเปลี่ยน โดยมี
วัตถุประสงคแเพื่อความกระชับ เพื่อความสมจริงจากการเปลี่ยนยุคสมัยและสถานที่ของฝรั่งเศสเป็นไทยเพื่อใหคนไทยเขาใจ
ศิลปะการละครพูดไดโดยงาย โดยเฉพาะละครพูดชวนหัว (Comedy) เพราะการละครพูดเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงและ
เป็นการแสดงรูปแบบใหมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตองการถายทอดและเผยแพรใหคนไทยไดประจักษแ 
และที่สําคัญคือเพื่อใหเขากับบริบทของสังคมไทย   
 ด้านกลวิธีการตัดผลการศึกษาพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตัดฉากและสถานที่ในบทละคร
ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง Un Client Serieuxออกไป แลวพระราชนิพนธแใหบทละครพูดชวนหัวเรื่อง คดีสําคัญ มีเพียงองกแเดียว
ฉากเดียว เนื่องจากทรงเห็นวาบทละครพูดชวนหัวเรื่องนี้เป็นบทละครที่มีขนาดสั้น เหตุการณแตาง ๆ เรียงตามลําดับเวลา 
และสามารถสรางเหตุการณแตาง ๆ ใหเกิดขึ้นภายในสถานท่ีเดียวไดจึงไมจําเป็นตองเปลี่ยนสถานท่ีหรือฉากใหม   
 ด้านกลวิธีการก าหนดขึ้นใหม่ผลการศึกษาพบวาการระบุฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัว
เรื่อง หมอจําเป็นนับวาเป็นสิ่งที่สรางสรรคแอันแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
เนื่องจากการระบุฉากและสถานที่นั้นเป็นสวนสําคัญที่ชวยใหผูที่ไดอานพระราชนิพนธแเรื่องนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งคือคนไทย 
สามารถจินตนาการถึงฉากและสถานท่ีที่ปรากฏในเรื่องได  และชวยใหผูที่จะนําพระราชนิพนธแเรื่องนี้ไปจัดแสดง  เขาใจและ
สามารถสรางฉากและสถานท่ีไดอยางสมจริงตามบริบทของสังคมไทย รวมไปถึงเขาใจในละครพูดมากยิ่งขึ้น   
 ด้านกลวิธีการปรับเปลี่ยนผลการศึกษาพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชนิพนธแดานสถานที่
ไดสมเหตุสมผลกับการดําเนินเรื่อง และทรงละเอียดรอบคอบในการพระราชนิพนธแดานฉากและสถานที่ใหมีเหตุผลและ
สัมพันธแกับบทละครภาษาฝรั่งเศส มีความเหมาะสม สมจริง และเขากับบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะดานสภาพพื้นที่ 
อุปกรณแทั่วไป และที่พักอาศัย   
 นอกจากนี้การที่พระองคแทรงระบุเวลาขณะเกิดเรื่องเขาไปนั้นแสดงใหเห็นวาพระองคแทรงละเอียดรอบคอบเป็น
อย างสู ง  พระองคแทรงใส ใจในรายละ เอี ยดและทรงต องการ ใหผู ที่ ได อ านพระราชนิพนธแ รวมถึ งผู ที่ จะนํ า  
บทพระราชนิพนธแไปจัดแสดงสามารถเขาใจเรื่องราวโดยงายที่สุด เพราะละครพูดเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหมของไทยใน
สมัยนั้นที่คนไทยสวนใหญยั งไม เคยชิน  ดั งนั้นการระบุ เวลาจึงเป็นสวน หนึ่ งที่สามารถชวยใหคนไทยเขาใจ 
ละครพูดไดงายและชัดเจนขึ้น และที่สําคัญนอกจากพระองคแจะทรงอธิบายฉากอยางละเอียดแลว พระองคแยังทรงวาดแผนผัง
ฉากของแตละองกแไวดวย ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธแบทละครพูดชวนหัวเรื่องลามดีและเรื่องหลวงจําเนียรเดินทาง ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพระองคแทรงใสใจทุกรายละเอียดและทรงมีพระราชประสงคแใหผูที่จะนําพระราชนิพนธแของพระองคแไปจัด
แสดงนั้นเขาใจการจัดวางฉากอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจกลาวไดวาพระราชนิพนธแบทละครพูดของพระองคแนั้น เป็นบทละคร
พรอมใช  ผูที่ตองการนําไปจัดแสดงนั้นเพียงแคอานและทําความเขาใจก็สามารถนําไปจัดแสดงไดเลย ไมมีความจําเป็นตอง
วิเคราะหแในเรื่องสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องและรูปแบบการจัดวางฉาก ซึ่งทําใหเห็นวาพระองคแทรงตั้งพระทัยในการเผยแพร
ศิลปะการละครพูดใหคนไทยไดรูจักอยางแทจริง 
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งานเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ บูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมัน 
 

New Forms of Creative Writing Tasks: Integration of Thai Culture and German Language 
 

กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อนําเสนองานเขียนเชิงสรางสรรคแรูปแบบใหมซึ่งใชในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน

เป็นภาษาตางประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอไปไดทั้งในดานการเรียนการสอนและดานวิชาการ งานเขียน
เชิงสรางสรรคแเหลานี้เป็นการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ 
ในบทความจะนําเสนอโครงการสองโครงการที่เปิดโอกาสใหนักศึกษาสรางสรรคแงานเขียนท่ีเป็นการบูรณาการวัฒนธรรมไทย
กับภาษาเยอรมัน 3 รูปแบบ ซึ่งลวนมีเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติ กลาวคือ แปล
เพลงไทยเป็นภาษาเยอรมัน ประพันธแเนื้อรองภาษาเยอรมันโดยใชทํานองเพลงไทย และประพันธแรอยกรองภาษาเยอรมันโดย
ใชฉันทลักษณแไทย โครงการที่สงเสริมการเขียนเชิงสรางสรรคแในลักษณะเชนนี้ถือเป็นการเพิ่มพูนความรูและมิติที่หลากหลาย
ใหแกการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในบริบทไทย ซึ่งงานเขียนเชิงสรางสรรคแรูปแบบใหม ๆ เชนนี้  นอกจากจะเป็นการ
พัฒนาทักษะในการใชภาษาเยอรมันของผูเรียนในดานตาง ๆ แลว ยังอาจพัฒนาและเพิ่มพูนคุณคาใหมากยิ่งขึ้นไปอีกไดดวย
การนํามาใชสําหรับการแสดง ตลอดจนนํามาใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
สําหรับผูเรียนชาวไทย นอกจากนี้ การสรางสรรคแงานเขียนเชิงสรางสรรคแในรูปแบบเหลานี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนชาวไทยใหสามารถใชความรู ความสามารถในภาษาตางประเทศของตนเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยออกสู
ประชาคมนานาชาติไดดวย 
 

ค ำส ำคัญ: การเขียนเชิงสร้างสรรค์,บูรณาการ,  วัฒนธรรมไทย,  ภาษาเยอรมัน 
 
Abstract 
 This paper presents new forms of creative writing tasks in the context of teaching and learning 
German as a foreign language by integrating the learning process with the preservation of Thai art and 
culture. This model can be further developed both in teaching and in academic aspects. Two projects 
giving university students the opportunity to produce creative written texts while integrating the German 
language with Thai culture will be discussed. The three kinds of such integrative writing tasks presented 
are the translation of Thai songs into German, the composition of German texts to the melody of 
original Thai songs and the composition of German poetry based on Thai metric forms. Such projects 
with new forms of creative writing tasks do not only encourage learners to improve their German 
language skills, but can also be further developed and expanded. For example, the written texts can be 
used for public performances, and as teaching materials in classes of German as a foreign language for 
Thai learners. Last but not least, such creative writings also show the great potential of Thai learners in 
using their foreign language knowledge to help to disseminate Thai artand culture at an international 
level. 
 

Keywords: Creative writing, Integration, Thai culture, German language  
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บทน า 
การเขียนเชิงสรางสรรคแ (creative writing) มีลักษณะสําคัญตางจากงานเขียนทั่วไปหลายประการ อาทิ มีแนว

เขียนเป็นแบบเฉพาะของตัวผูเขียน (subjective) มีความแปลกใหมและมีความสามารถในการแสดงออก ตลอดจนอาจมีการ
แหวกเกณฑแลักษณะคําประพันธแนั้น (ประภาศรี, 2531: 2-3) ในทางจิตวิทยาการเรียนการสอนนั้น เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปวา
การเขียนเชิงสรางสรรคแเป็นวิธีการหนึ่งที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศได เนื่องจากเป็นการสงเสริมการ
เรียนภาษาที่อาศัยประสบการณแและการลงมือทําเป็นสะพานนําไปสูการพัฒนาทักษะในการใชภาษา ท้ังนี้ อาจเป็นการเขียน
ที่นําไปสูการเรียนปรากฏการณแทางไวยากรณแตางๆ การฝึกดานเรียงคําในประโยค ตลอดจนการกระตุนใหใชคําศัพทแและ
เชื่อมโยงการใชภาษาตางประเทศกับประสบการณแสวนตัวของผูเรียน (Schreiter, 1998: 2) 

แมการเขียนเชิงสรางสรรคแจะไมใชเรื่องใหมในวงการการเรียนการสอนภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
หลายสถาบันมีการเปิดเป็นรายวิชาที่เป็นเอกเทศ ในขณะที่สวนใหญมักใชกลวิธีของการเขียนเชิงสรางสรรคแสอดแทรกอยูใน
รายวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะรายวิชาดานการเขียนและไวยากรณแ แตอันที่จริงการเปิดโอกาสใหผูเรียนภาษาตางๆ ไดใช
ศักยภาพในการสรางสรรคแแนวคิดใหม ๆ ผานการเขียน ควบคูกันไปกับการพัฒนาทักษะในการใชภาษา ไมจําเป็นตองอยูใน
รูปแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนเสมอไป หากแตอาจจัดในรูปโครงการทั้งในและนอกช้ันเรียนไดเชนกัน 

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคแอยาง
ตอเนื่องในรูปของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งสอดคลองวิสัยทัศนแของมหาวิทยาลัยที่ระบุวา "ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
นําแห งการสรางสรรคแ "  ทั้ งนี้  โดยปกติจะมีการจัดการแข งขันดานการเขียน ที่ เ รี ยกเป็นภาษาเยอรมันว า 
Schreibwettbewerb (Writing Contest) เป็นประจําปีละครั้ง โดยแบงใหนักศึกษาแขงกันสรางสรรคแงานเขียนรูปแบบ
ตางๆ ตามระดับความสามารถในการใชภาษาเยอรมัน ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมทักษะในการใชภาษาเยอรมันเพิ่มเติมจากการ
เรียนในช้ันเรียนแลว ยังสงเสริมใหนักศึกษาทํางานเป็นทีมดวย รูปแบบของงานเขียนสรางสรรคแอาจหมุนเวียนสลับกันไปใน
แตละปี เป็นตนวา ใหแตงประโยคที่ข้ึนตนดวยตัวอักษรบังคับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวของกับหัวเรื่อง ใหแตงเรื่องตอจากประโยคที่
เริ่มตนไวให แตงเรื่องจากคําบังคับที่กําหนดให หรือชมภาพยนตรแสั้นแนวนามธรรมแลวเขียนเรื่องตามจินตนาการของ
นักศึกษา ดังนี้ เป็นตน ซึ่งลักษณะงานเขียนสวนใหญมักมีปรากฏอยูในหนังสือและตําราดานการเขียนที่ใชกันในวงการการ
เรียนการสอนภาษาเยอรมันอยูแลว  

ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ มีผลงานเขียนสรางสรรคแอันเกิดจากกิจกรรมของนักศึกษา 2 โครงการ ซึ่งมีความ
พิเศษแตกตางไปจากผลงานเขียนสรางสรรคแที่ไดจากการประกวดแขงขันการเขียนซึ่งภาควิชาฯ จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
กลาวคือ ในทั้งสองโครงการนี้ นักศึกษาไดสรางสรรคแงานเขียนที่สะทอนการบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับความรู
ความสามารถในการใชภาษาเยอรมันของตนไดเป็นอยางดี บทความนี้จึงจะนําเสนอความเป็นมาและรูปแบบของการจัด
กิจกรรมทั้งสองโครงการ การกําหนดรูปแบบงานเขียนสรางสรรคแแบบตาง ๆ ตลอดจนตัวอยางผลงานเขียนสรางสรรคแในแต
ละประเภท และชี้ใหเห็นประโยชนแในการจัดกิจกรรมการเขียนสรางสรรคแที่เป็นการบูรณาการเชนนี้ เพื่อนําเสนอแนวทางที่
อาจนําไปตอยอดในวงการวิชาการและวงการการเรียนการสอนภาษาตางประเทศไดตอไป 
 

ตัวอย่างโครงการและงานเขียนสร้างสรรค์เชิงบรูณาการ 
 โครงการที่เกิดขึ้นที่ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2554 ที่นํามาเสนอในที่นี้ คือ โครงการ "คีตนิพนธแดลใจ ผสานวัฒนธรรมไทยเยอรมัน" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชา ซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนหลายวิชา และโครงการผลิต
ภาพยนตรแสารคดี "ตามรอยลิเกไทย" ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของการศึกษารายวิชา "ภาพยนตรแเยอรมัน"  ทั้งสองโครงการจัดขึ้นตาง
รูปแบบและตางวาระกัน แตมีงานเขียนสรางสรรคแอันมีลักษณะพองกัน และรวมกันยืนยันศักยภาพของการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันไดเป็นอยางดี ดังรายละเอียดที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 
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 1. โครงการ "คีตนิพนธ์ดลใจ ผสานวัฒนธรรมไทยเยอรมัน" 
     โครงการเป็นการประกวดแขงขันดานการเขียนเชนเดียวกับท่ีภาควิชาฯ จัดเป็นประจําทุกปี แตมิไดจัดประกวด
ในวันเดียว หากแตเป็นโครงการที่ดําเนินเป็นระยะเวลายาวตลอดภาคการศึกษา และเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการ
ประกวดที่ เป็นความพยายามที่จะบูรณาการความสามารถในการใชภาษา เยอรมันกับการตอบสนองภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะตองมีสวนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม "ไทย การประกวดในครั้งนี้จึงเปิดกวางในแงของรูปแบบคํา
ประพันธแ ทั้งนี้ เปิดโอกาสใหนักศึกษาท่ีสนใจจากทุกช้ันปีสงผลงานเขาประกวดไดทั้งในรูปแบบผลงานเดี่ยวและผลงานกลุม 
โดยมีรางวลัรวม 3 ประเภทดวยกัน คือ  

 แปลเนื้อเพลงไทยลูกทุงหรือไทยลูกกรุงเป็นภาษาเยอรมัน โดยใชทํานองเดิม  
 นําทํานองเพลงไทยลูกทุงหรือไทยลูกกรุงมาแตงเนื้อรองเป็นภาษาเยอรมัน  
 แตงคําประพันธแภาษาเยอรมันโดยใชฉันทลักษณแไทย (เชน เพลงพื้นบาน หรือ โคลง ฉันทแ กาพยแ กลอน ประเภท

ตาง ๆ) 
 ทั้งนี้ กรรมการผูพิจารณาใหรางวัลผลงานท่ีสงเขาประกวด คือ คณาจารยแประจําภาควิชาภาษาเยอรมัน โดยเกณฑแ
ที่ใชในการตัดสิน ซึ่งมีประกาศใหทราบทั่วกันเมื่อประกาศรับสมัครผลงานเขาประกวด มีดังนี้คือ 

 ความคิดสรางสรรคแ 
 การคัดเลือกผลงานตนแบบท่ีสื่อความเป็นไทย 
 การเลือกใชคําศัพทแและสํานวนในภาษาเยอรมัน 
 ความถูกตองในการถายทอดความหมาย (เฉพาะกรณีของการแปลเพลง) 
ในการประกวด 2 ประเภทแรกนั้น ผูสงผลงานเขาประกวดสามารถเลือกเพลงไดตามที่ตองการ แตคําประพันธแที่

เขียนขึ้นจะตองนํามารองไดในทํานองเดิมดวย ความแตกตางของงานเขียนสรางสรรคแ 2 ประเภทนี้ จึงอยูที่เนื้อหาของตัวบท
เพลงที่เขียนข้ึนเป็นภาษาเยอรมันเทาน้ัน กลาวคือ หากสงเขาประกวดประเภทแรก ซึ่งเป็นการแปลนั้น เนื้อหาจะตองตรงกัน
กับเนื้อเพลงตนฉบับภาษาไทย แตหากสงเขาประกวดประเภทที่สอง เนื้อหาของบทเพลง อาจเกี่ยวของกับเนื้อหาเดิมบางก็ได 
หรือเป็นเรื่องที่ไมเกี่ยวของกันเลยก็เป็นได ตัวอยางบทเพลงหนึ่ง ซึ่งมีนักศึกษานํามาสรางสรรคแผลงานเขียนภาษาเยอรมัน
ตางประเภทกัน คือ บทเพลง "สุขกันเถอะเรา"ตอไปนี้เป็นผลงานที่สงประกวดในประเภทแรก คือ เป็นบทเพลงแปลจาก
เพลงไทยเป็นภาษาเยอรมันโดยใชทํานองเพลงไทยตนฉบับ 
 

ต้นฉบับ 
 

บทแปลภาษาเยอรมัน 
สุขกันเถอะเรา เศรา้ไปท าไม 
อย่ามัวอาลัย คดิร้อนใจไปเปล่า 
เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา 
อย่ามัวซมเซา ทุกคนเราทนมัน 
โลกคือละคร อย่าอาวรณเ์ลย 
สุขทุกข์อย่างเคยรับแล้วเป็นเช่นกนั 
ปล่อยไปตามบญุและกรรมบันดาล 
อย่ามัวโศกศลัย์ ยิ้มสู้มันเป็นไร 

Seid doch glücklich, warum traurig? 
Bedauert nichts! Sorgenhelf'n uns nicht. 
Als Mensch muss man geduldig sein. 
Seid nicht traurig, lasst die Trauer weg. 
Welt ist Theater, einfach egal.  
Glück oder Folter, akzeptiert den Weg! 
Lasst Leben fließen, wir folgen ihm 
Seid nicht traurig! Lasst das Lächeln raus. 

 สวนในการประกวดประเภทที่ 2 ซึ่งใชทํานองเพลงเดียวกัน มีการเขียนเนื้อหาที่ไมเกี่ยวกับเพลงไทยตนฉบับเลย 
แตเป็นเนื้อหาเชิงสรางสรรคแเกี่ยวกับความยากลําบากในการเรียนภาษาเยอรมัน 
                                                           
ไมรับพิจารณาผลงานที่เป็นเพลงสมัยใหมอยางเชน เพลงป็อป เพลงร็อค ฯลฯ 
บทเพลงนี้ตนฉบับเป็นงานเพลงที่ขับรองโดยวงสุนทราภรณแ ประพันธแคํารองโดย สมศักดิ์ เทพานนทแ ทํานองโดย ธนติ ผลประเสริฐ 
ตัดตอนจากบทเพลง "Mach uns glücklich" ("สุขกันเถอะเรา")แปลโดย อรนัฏ ประสานพจนแ และณัฐยา คุณากูลสวสัดิ์ 
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บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน ค าแปล 
Ichliebe Deutsch, ichliebeeuch. 
Weil Deutsch und ihrmirsehr gut gefallt. 
Alsichanfing, Deutsch zulernen, 
dachteichgleich: Deutsch weiterlernen! 
ZweiJahresindvergangen 
Jetztweißiches, wieschwer Deutsch ist. 
Ich will die Note A bekommen 
AberzurZeitbekomm' ichnoch D 

ฉันรักภาษาเยอรมัน ฉันรักพวกเธอ 
เพราะภาษาเยอรมันและพวกเธอถูกใจฉันมาก 
เมื่อตอนฉันเริม่เรียนภาษาเยอรมนั 
ฉันคิดทันทีวา จงเรียนเยอรมันตอไป 
สองปีผานไปแลว 
ตอนนี้ฉันรูแลววาภาษาเยอรมันยากเพียงไหน 
ฉันอยากไดเกรดเอ 
แตตอนนี้ก็ยังคงไดเกรดด ี

  

บทเพลงแปลและแปลงเพลง "สุขกันเถอะเรา" ดังตัวอยางท่ียกมาขั้นตนนั้น ไดรับรางวัล ท่ี 3 ในแตละประเภท แม
การประกวดในประเภทแรกซึ่งเป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันนั้นแมไมใชเรื่องงาย แตมีจํานวนผลงานสงเขา
ประกวดสูงสุด (20 เพลง) ทั้งนี้เป็นเพราะการคิดเนื้อหาของเพลงใหสรางสรรคแหลุดไปจากกรอบเนื้อหาของเพลงตนฉบับนั้น
ยากไมแพกัน ในประเภทท่ี 2 นั้น มีผลงานเขาประกวดรวมทั้งสิ้น 9 บทเพลง อยางไรก็ตาม แมมีปริมาณผลงานไมมาก แต
ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทนี้ มีความโดดเดนอยางเห็นไดชัด โดยเ ฉพาะเป็นการบูรณาการ
ความเป็นไทยใหเขากับภาษาเยอรมันอยางเป็นรูปธรรมผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ เพลง "I-Saan, meineHeimat"  
("อีสาน บานเกิดของฉัน") ซึ่งใชทํานองเพลง "มนตแรักลูกทุง" 

 

บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน ค าแปล 
O Nordosten, meinHerz 
VieleLeutenennendichnur I-Saan. 
ImWasserschwimmenvieleFische, 
die wirimganzenJahrsehenkönnen. 
Reis gibtes auf den Feldern. 
Vielekommen her, um Reis zuessen 
Niemals hat es an Essen gefehlt 
IchmöchteSieeinladen, nach I-Saanzukommen 
O Nordosten, meinHerz 
HierkannichalteTraditionenfinden. 
Uralte Lieder, schöneTänze 
DeineSchönheitwerdeichnievergessen. 
Ichfühle den Wind wehen, 
vieleVögel in den Himmelfliegen. 
Die Sonnescheint auf die Ähren. 

โอ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ดวงใจของฉัน 
คนมากมายเรียกเธอแค "อีสาน" 
ในน้ํามีปลาวายอยูมากมาย 
ที่เราเห็นไดตลอดทั้งป ี
ขาวนั้นมีอยูตามทุงนา 
หลายคนมาที่นี่เพื่อกินขาว 
ที่น่ีไมเคยขาดแคลนขาวปลาอาหาร 
ฉันขอเชิญชวนคุณมาเยือนถ่ินอีสาน 
โอ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ดวงใจของฉัน 
ที่น่ีฉันพบประเพณเีกาแก 
เพลงโบราณ รําสวยๆ 
ความงามของเธอน้ันฉันจะไมมีวันลืม 
ฉันรูสึกถึงลมที่พัดมา 
นกมากมายบินสูทองฟูา 
แสงอาทิตยแสองกระทบรวงขาว 

                                                           
คําแปลคําประพันธแภาษาเยอรมันที่เป็นผลงานของนักศึกษานั้น เป็นคําแปลของผูเขียน โดยมุงเพื่อสื่อความหมายใหผูอานที่ไมรูภาษาเยอรมัน
เขาใจเทานั้น จึงมิแปลเป็นคํากลอนหรือใหเขากับทํานองเพลง 
ตัดตอนจากบทเพลง "Deutsch und ich" ("ภาษาเยอรมันกับฉัน") ประพันธแคํารองภาษาเยอรมันโดย อรุณวรรณ เสรีบริภัณฑแ และชนวี ภาษา
นนทแ 
เพลง "มนตแรักลูกทุง" ประพันธแคํารองและทํานองโดย ไพบูลยแ บุตรขัน ขบัรองโดย ไพรวัลยแ ลูกเพชร 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SSMMAARRTTSS  III 

106               : ภาษา ศาสนา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

Oh I-Saan, meineHeimat, das Paradies auf Erden 
Oh I-SaanmeineLiebe, woimmerichseinwerde,  
werdeichdichvermissen 
 

โอ อีสาน บานเกิดของฉัน สวรรคแบนพ้ืนดิน 
โอ อีสาน ที่รักของฉัน ไมวาจะอยูแหงใด 
ฉันน้ันจะคิดถึงเธอ 
 

เนื้อหาของบทเพลงเป็นการที่หนุมอีสานคนหนึ่งเชิญชวนใหผูคนมาเที่ยวบานเกิดของตน โดยบรรยายภาพทองทุง
นา และวัฒนธรรม ซึ่งอาจกลาวไดวานักศึกษานั้นซึมซับเอาประสบการณแของตนเองในฐานะลูกอีสาน มาบรรยายโดยใช
ภาษาเยอรมันเป็นสื่อไดเป็นอยางดี ถือเป็นตัวอยางของการเขียนเชิงสรางสรรคแที่มีคุณภาพ คงกลิ่นอายของความเป็น 
"ลูกทุง"ไวไดเต็มเปี่ยม เชนเดียวกับผลงานท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งก็เป็นผลงานเขียนสรางสรรคแที่สะทอนภาพชีวิตของ
หญิงบานนอกทีมุ่งหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไดเป็นอยางดี บทเพลง"Von meinerHeimatentfernt" (ไกลจากบานเกิด") เป็นการ
นําทํานองเพลง "คิดถึงทุงลุยลาย" มาประพันธแเนื้อรองขึ้นใหมเป็นภาษาเยอรมัน บทเพลงนี้นําเสนอเรื่องราวของหญิงสาว
คนหนึ่งที่จากอีสานบานเกิดมาอยูกรุงเทพฯ ยอมทํางานหนักทุกอยาง โดยหวังจะใหมีใครสักคนสนใจเธอ ในเนื้อรองจึงเป็น
การแสดงออกอยางโจงแจงวาเธอหาผูชายสักคนหนึ่งอยู ซึ่งในตอนทายของเพลงนั้นระบุชัดวาตองเป็นชายฝรั่ง เป็นคน
เยอรมัน แมแนวคิดดังกลาวอาจไมไดเป็นแนวคิดที่ควรไดรับการสงเสริม แตเนื้อหาของบทเพลงนี้ก็สะทอนแงมุมที่เป็นบริบท
ปฏิสัมพันธแระหวางวัฒนธรรมไทยกับเยอรมนัในความเป็นจริง ที่เราไมอาจปฏิเสธได รวมทั้งมีเนื้อหาคลายคลึงกับท่ีปรากฏใน
เพลงไทยลูกทุงในระยะหลังที่สะทอนคานิยมของการเห็นวาการไดสามีฝรั่งนั้นทําใหสาวไทยไดดิบไดดี10 

 

บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน ค าแปล 
        Von meiner Heimat nach Bangkok,ich bin 
noch nicht reich. Ich bin doch so schön und so 
heiß.Wollen Sie mich haben? Wer noch mich 
liebt, melde sich sofort dann. Egal ein Mann 
oder eine Frau. Jede Arbeit kann ich immer 
machen. Jede Arbeit kann ich immer machen 
Aber verstummen kann ich wirklich nicht! 
        Magst du schöne Augen, naiv’s Gesicht? Die 
hab ich doch klar. Mein Lieblingsessen ist Pla-Ra, 
komm doch mal probieren. Wenn du Lust hast, 
bring’ ich dir Kochen bei. Tam-Pu Tam-Thai, es 
ist sehr leicht, weißt du? Lab-Koy-Soklek-
Koykhaimoddang-Mokhurg, Lab-Koy-Soklek-
Koykhaimoddang-Mokhurg. Und I-Saan-Bratwurst 
schmeckt mir sehr gut. 

จากบ้านเกิดของฉันมาสู่กรุง ฉันนั้นยังไม่รวย ฉันน่ะสุด
แสนสวย สุดเซ็กซี่ อยากจะคบกับฉันไหม ใครที่ยังรัก
ฉัน ขอจงรีบแสดงตัว จะเป็นชายหรือหญิงฉันน้ันไม่แคร์ 
งานหนักงานเบาฉันนั้นท าได้ทุกอย่าง งานหนักงานเบา
ฉันนั้นท าได้ทุกอย่าง แต่ที่แน่ ๆ หยุดพูดน่ะฉันท าไม่
เคยได้เลย 
 
 
เธอชอบไหมนัยน์ตาสวย หน้าไรเ้ดยีงสา นั่นคือตัวฉัน
เลย อาหารโปรดฉันนั้นคือปลาร้า มาสิมาเชิญชิม หาก
เธอสนใจฉันจะสอนท าอาหาร ต าปู ต าไทย มันง่ายมาก
เลยนะเธอ ลาบก้อย ซกเล็ก ก้อยไข่มดแดง หมกฮวก 
ลาบก้อย ซกเล็ก ก้อยไข่มดแดง หมกฮวก กับไส้กรอก
อีสานถูกปากฉันสุดยอดเลย 
 

                                                           
บทเพลง "I-Saan, meine Heimat" ประพันธแคํารองภาษาเยอรมันโดย วชิรวิทยแ ทับพิมล 
ในที่นี้ถือตามนิยามของเพลงลูกทุงที่วา “เพลงลูกทุง” หมายถึง เพลงที่สะทอนชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีทวงทํานอง คํา
รอง สําเนียง และลีลาการรองการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงใหบรรยากาศความเป็นลูกทุง (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ 2534: 11) 
บทเพลง "คิดถึงทุงลุยลาย" ประพันธแคํารองและทํานองโดย สุมทุม ไผริมบึง (กวัราชา) ขับรองโดย เย็นจิตร พรเทวี 
10เชนเพลง "คุณอีปึก" ขับรองโดย สุรดา ชมวงคแ (สาวมาด เมกะแดนซแ) หรือมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่ชายไทยตัดพออดีตภรรยาที่ทิ้งตนไปอยู
เยอรมนีมีสามีฝร่ัง อยางเชน เพลง “เห็นเธอที่เยอรมัน” ขับรองโดย ลกูแพร-ไหมไทย อุไรพร เป็นตน 
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        Markus, Moritz, ich liebe euch so sehr.  
Marco, Philip, Daniel, gebt mir mal einen Kuss.  
Ich bin bereit mit jemandem zu sein. Ich bin 
bereit mit jemandem zu sein.  Für Ewigkeit 
bleibe ich ihm treu. 
        Ich bin nicht verrückt, wie man denkt, 
sondern ich bin lieb. Möchtest du zu mir 
kommen? Ich will nach Berlin. Wenn du mich 
liebst, werde ich Prinzessin. Wir hab’n ein Kind, 
ganz süß wie ich bin. Jetzt suche ich mir 
jemanden. Jetzt suche ich mir jemanden. Aber 
niemand möchte mich zur Frau nehmen.11 

มาร์คสุ มอริทซ์ ฉันรักพวกเธอเหลือเกิน มารโ์ค ฟิล
ลิปดาเนยีล หอมฉันสักฟอดหนึ่งเถอะ ฉันพร้อมเสมอ
จะไปกับใครสักคน ฉันพร้อมเสมอจะไปกับใครสักคน 
ฉันจะซื่อสตัย์จริงต่อคนนั้นตลอดกาล  
 
ฉันไม่ได้บ้าอย่างท่ีคนคิดกัน ฉันน่ารักจะตาย 
เธออยากจะมาหาฉันไหม ฉันอยากไปเบอร์ลิน ถ้าเธอ
รักฉัน ฉันจะกลายเป็นเจ้าหญิง เราจะมีลูกกัน น่ารัก
เหมือนฉันนี้ ตอนนี้ตัวฉันยังมองหาใครอยู่  ตอนนี้ตัว
ฉันยังมองหาใครอยู่แต่ไม่ยักมีผู้ใดรับฉันเป็นศรีภรรยา 

 
สําหรับการประกวดแขงขันในประเภทที่ 3 ซึ่งนักศึกษาที่สงผลงานเขาแขงขัน ตองเลือกรูปแบบฉันทลักษณแไทย

แบบใดแบบหนึ่ง แลวประพันธแรอยกรองภาษาเยอรมันที่มีเนื้อหาสรางสรรคแ ท่ีมีสัมผัสนอกและสัมผัสในตามฉันทลักษณแไทย 
ผลงานประกวดในประเภทนี้มีจํานวนนอยที่สุด แตก็ถือไดวามีความหลากหลายและนาสนใจเป็นอันมาก กลาวคือ มีผลงาน
เดี่ยวสงเขาประกวดรวม 5 ช้ิน 5 รูปแบบ อันไดแก กลอนแปด โคลงสี่สุภาพ เพลงเรือ กาพยแเหเรือชมเครื่องคาวหวาน และ
กาพยแยานี ซึ่งผลงานสองช้ินสุดทายไดรับรางวัลรองชนะเลิศเทากัน  

กาพยแยานีภาษาเยอรมันที่นักศึกษาประพันธแขึ้นและไดรับรางวัลรองชนะเลิศนั้นโดดเดนในเรื่องการผสมผสาน
ภาษาเยอรมันกับภาษาไทยไดอยางยอดเยี่ยม ซึ่งเมื่อผูเขียนนํามาปรับแกไขแลว ไดผลงานกาพยแยานี "Thai-Unterricht"  
("การเรียนการสอนภาษาไทย")12 ดังปรากฏขางลางน้ี ท้ังนี้ จํานวนพยางคแในคําแปลอาจไมตรงตามจํานวนพยางคแและสัมผัส
ในภาษาเยอรมันซึ่งตรงตามแบบกาพยแยานี 11 คือ เป็น วรรคที่ประกอบดวยคํา 5 และ 6 พยางคแ ในแตบรรทัดดังนี้ 

 

Guten Tag Deutsche(สวัสดีคนเยอรมัน)   Ich heiße Sie willkommen(ฉันขอกลาวคําตอนรับ) 
Wie geht es Ihnen ? (คุณสบายดีหรือไม)  Und wie fühlen Sie sich? (แลวรูสึกอยางไรบาง) 
Wenn wir sprechen, (เวลาพวกเราพูดกัน)  verstehenSie nichts. (คุณไมเขาใจอะไรเลย) 
Lernen Sie Thailändisch ? (เรียนภาษาไทยไหม)  Ich kann Sie das lehren. (ฉันสอนคุณได) 
Thai ist nicht schwer(ภาษาไทยน้ันไมยาก)  Es ist sehr spannend(หากแตวานาต่ืนเตน) 
Wenn wir uns treffen, (เวลามาพบกัน)   sagen wir „Sawasdi“ (เราพูดวา "สวัสดี") 
Tag, Monat und Jahr(วัน เดือน และปี)   Man sagt da“Wan Duen pi” (พูดวา "วันเดือนปี") 
Man sagt dann "don ti"  (พูดวา "โดนตี")  wenn man geschlagen wird. (เวลาท่ีคนถูกตี) 
"Köd A-Rai Khün" auf Thai("เกิดอะไรขึ้น" ในภาษาไทย) Ja, das heißt "Was passiert?" (ใช น่ันหมายถึง "เกิดอะไรขึ้น") 

                                                           
11ผลงานประพันธแโดย กนกวรรณ กุลเกยีรติประเสริฐ,กนกอร ยงคแไพบูลยแ,ธัณยธรณแ ทรัพยแอินทรแ,ปาจรียแ ทองจันทรแ,รุจิรางคแ ผองใส 
12ผลงานประพันธแโดย พรรณวิภา ศาสนนันทนแ 
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Wenn man korrigiert,  (เวลาเราแกไข)   auf Thai wird's "Kan Kae Khai" (ภาษาไทยเรียกวา "การแกไข") 
Wohin es sein mag?  (จะไปไหนกันนะ)   Denn man fragt "Tscha pai Nai" (เพราะถามวา "จะไปไหน") 
Man fragt "Pai kab khrai"(เราถามวา "ไปกับใคร")  Doch man meint "Wer geht mit dir?" (แตหมายถีง "ใครไปกับเธอ") 
"Puak thör tham A-rai",  ("พวกเธอทําอะไร")  fragt dabei "Was macht ihr?" (ถามไปวา "พวกเธอทําอะไร") 
Man sagt  "Phuak rau phlia" (เราพูด "พวกเราเพลีย") Das heißt "Wir sind müde“ (หมายความวา "พวกเราเหน่ือยเพลีย") 
Und "Ich liebe dich"?  (แลว "ฉันรักเธอ" ละ)  Ja, man spricht "Chan rak thör" (ก็พูดวา "ฉันรักเธอ") 
Ich bin zu Hause(ฉันอยูท่ีบาน)   Ich sage "Ju bhan na öhr" (ฉันพูดวา "อยูบานนะเออ") 
Und ich schlafe,  (แลวฉันก็นอน)   traumwandle,"nonlamör" .(ละเมอ หมายถึง "นอนละเมอ") 
Mit der Thai-Lehre (หากเรียนภาษาไทย)  wären Sie zufrieden.(คุณคงจะพึงพอใจ) 
Gibt es noch Fragen?  (สงสัยอะไรอีกไหม)  Die können Sie stellen.(ถามีใหถามมา) 
Ich will erklären,  (ฉันอยากอธิบาย)   muss gehen, wie schade! (แตตองไปแลว เสียดายนักหนา) 
Danke für dieZeit,  (ขอบคุณสําหรับเวลา)  Aufmerksamkeit und Interesse(ความตั้งใจและความสนใจ) 
Es macht mir Freude.  (ฉันรูสึกสนุก)   Ich gehe. Auf Wiedersehen!(ไปแลวนะ ลากอนเอย) 
 

บทประพันธแขางตนซึ่งสามารถนํามาอานเป็นทํานองเสนาะแบบไทยไดอยางไพเราะนั้น จึงสามารถสะทอนภาพ
การบูรณาการระหวางภาษาและวัฒนธรรมของไทยและเยอรมันไดอยางยอดเยี่ยม เพราะนอกจากจะนําภาษาเยอรมันมา
ประพันธแตามฉันทลักษณแไทยแลว เนื้อหาของบทประพันธแเองก็ยังเลนกับภาษาทั้งสองอยางสรางสรรคแ และแฝงดวยน้ําเสียงท่ี
อบอุนระหวางคนสองภาษาสองวัฒนธรรม จึงนับเป็นผลงานการเขียนเชิงสรางสรรคแที่เขากับแนวคิดของโครงการนี้ไดอยาง
กลมกลืน  

 

 

 

2. โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสารคดีชุด "ตามรอยลิเกไทย" 
    ในภาคการศึกษาเดียวกันนั้นเอง นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 10 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา “ภาพยนตรแ

เยอรมัน” ไดปรึกษากับผูเขียนซึ่งเป็นอาจารยแผูสอนรายวิชาดังกลาวและไดขอสรุปรวมกันที่จะผลิตภาพยนตรแสั้นเชิงสารคดี
ชุด “ตามรอยลิเกไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพื่อแนะนําใหชาวตางประเทศที่พูดภาษาเยอรมันรูจักศิลปะการแสดงแขนงนี้ของ
ไทย ทั้งนี้ ในการทําโครงงานดังกลาว นักศึกษาไดไปคนควาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการแสดงลิเก ออกศึกษานอกสถานที่โดย
ไปชมและสัมภาษณแคณะลิเกในจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี  นอกจากนี้  ยังหัดรําและแตงบทประพันธแ เรื่อง 
Aschenputtel (ซินเดอเรลลา) ภาคประยุกตแ ท่ีมีทั้งบทพูดและบทรองเป็นภาษาเยอรมันท้ังเรื่อง 
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 การประพันธแบทรองลิเกถือเป็นรูปแบบการเขียนเชิงสรางสรรคแที่เหมือนกันกับการสรางสรรคแงานเขียนในการ
ประกวดของโครงการ "คีตนิพนธแดลใจ ผสานวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน" กลาวคือ นักศึกษาที่รับหนาที่เขียนบทจะตองแตงบท
รองคําประพันธแภาษาเยอรมันใหตรงตามลักษณะกลอนลิเกของไทยซึ่งโดยทั่วไปมักใชกลอนสุภาพ โดยเฉพาะกลอนแปด คํา
สุดทายของวรรคที่สาม จะรับสัมผัสคําสุดทายของวรรคที่สอง ภาษาท่ีใชในกลอนลิเกโดยทั่วไปเป็นภาษาที่งาย ไมมีศัพทแยาก
นัก (กระทรวงศึกษาธิการ 2522 : 352– 355) ในการเขียนบทรองลิเกเรื่อง “ซินเดอเรลลา” นั้น ผูเขียนบทเลือกแตงกลอน
เป็นชุด ๆ ละ 6 วรรค ยกเวนบทสุดทายซึ่งเป็นบทรองคูของพระเอกนางเอก จะรองคนละ 4 วรรค และรองรวมกันอีก 2 
วรรค จํานวนคําในแตละวรรคนั้นไมตายตัว โดยมีตั้งแต 5 ถึง 9 พยางคแ ขึ้นอยูกับคําในภาษาเยอรมันที่เลือกสรรมาใชใหสื่อ
ความหมายดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน 
 
ค าแปล 

Die Stiefmutter ich bin's 
Das find' ich nicht schlecht 
Nun ist der Alte wirklich weg 
Endlich wie ich's ersehnte. 
Jetzt gehört mir das Haus. 
Ich bin schlau und schlimm 

ฉันน่ะเป็นแม่เลี้ยง  
จริง ๆ ก็ไม่เลวหรอกนะ 
ไอ้แก่มันไปแล้ว  
ในที่สุดก็เป็นอย่างท่ีฉันหวัง 
ตอนนี้บ้านเป็นของฉันแล้ว  
ฉันฉลาดและนสิัยไม่ด ี

 

ดวยความยากลําบากในการประพันธแ บทรองลิเกเรื่อง Aschenputtel จึงมีการใชจํานวนคําในวรรคไมเทากันใน
แตละชวง นอกจากนี้การสัมผัสคํา ทั้งในสวนของสัมผัสนอกและสัมผัสใน ก็ยังมีขอบกพรองอยูบาง เนื่องจากตองคํานึงถึง
ความถูกตองและการสื่อความใหรูเรื่องในไวยากรณแภาษาเยอรมันดวย  

 

บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน ค าแปล 
Stimmt! Du bist es wirklich. 
Auf dich hab' ich lange gewartet. (*) 
Willst du mich heiraten?  
Weil ich dich sehr liebe. 
Natürlich "Ja" sage ich. 
Weil ich wie du denke. 
Schon lang auf dich ich warte.  
Ab heute bin ich nicht mehr allein. (**) 
Sollte die Welt zu Grunde gehn, 
so leben wir immer noch zusammen 

ใช่เจ้าจริง ๆ ด้วย 
คนท่ีข้ารอมานาน 
เจ้าจะแต่งงานกับข้าไดไ้หม 
เพราะข้ารักเจ้าเหลือเกิน 

แน่นอนหม่อมฉันไม่ปฏิเสธ 
เพราะตนเองก็คิดเหมือนพระองค ์
หม่อมฉันรอพระองค์มานานแล้ว 
นับแต่นี้จะได้ไม่ต้องโดดเดีย่วอีกตอ่ไป 

ต่อให้โลกนีล้่มสลาย 
เราก็จะยังคงอยู่คู่กันตลอดไป 

 

 ในบทรองคูของพระเอกและนางเอกในตอนจบก็มีทอนที่สัมผัสไมตรงทีเดียวนั่นคือ ระหวางคําวา gewartetใน
วรรคที่ 2 กับ heiraten ในวรรคที่ 3 รวมทั้งมีการใชคําเดียวกันซ้ําสองครั้งในคนละวรรค คือ คําวา ich ในวรรคที่ 5 และ 6
ซึ่งหากมีการปรับแกไขบทครั้งตอไป ก็นาจะมีการคิดหาคําใหมมาใชแทน อยางไรก็ตาม การสรางสัมผัสใหมเพิ่มในชวงที่ไมมี
สัมผัสบังคับ คือ คําวา mich ในวรรคที่ 3 กับ dich ในวรรคที่ 4 และ dich ในวรรคที่ 7 กับ ichในวรรคที่ 8 ฟใงดูรื่นหูขึ้น 
เพราะเป็นเหมือนการเลนอยูกับคําไมกี่คําที่มีโครงสรางพยางคแเหมือนกัน กลาวคือ คําวา ichและ mich (หมายถึง “ฉัน”) 
กับdich (หมายถึง “เธอ”) ซึ่งเป็นคําสําคัญในบทรองคูนี้เพราะเป็นเสมือนการทวนคําไปมา ตอกย้ําความรัก และการที่
พระเอกและนางเอกตางรอคอยกันนั่นเอง 
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ในการประพันธแกลอนลิเกในครั้งนั้นมุงหวังผลที่จะตองนําไปใชรองจริงเพื่อประกอบการถายทําสารคดีของกลุม 
ดังนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงเนื้อหา (เนื้อเรื่อง) และฉันทลักษณแแลว ยังตองประพันธแใหสามารถนําไปรองลิเกไดจริงดวย 
ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงคุณลักษณะตาง ๆ ทางเสียงเพิ่มขึ้น เป็นตนวาการเลือกใชคําพยางคแเปิดกรณีที่ตองรองเอื้อนยาว ๆ 
ดังนั้น ในระหวางการซอมจึงมีการปรับแกไขหลายครั้ง และแมจนกระทั่งครั้งลาสุดดังปรากฏขางตน ซึ่งเป็นบทที่ใชรองแสดง
หนาสาธารณชน ก็ยังคงมีขอบกพรองอยูบาง และสามารถนําไปปรับแกไขใหดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เป็นตนวาในวรรค (*) อาจแก
เป็น Ohnedich wär´mein Herz gebrochen ("ปราศจากเธอหัวใจฉันคงสลาย") และในวรรค (**) อาจแกเป็น 
Schonlangnachdirichsehne ("หม่อมฉันถวิลหาพระองค์มานานแล้ว")  ซึ่งเป็นการรักษาสัมผัสโดยใชคําที่ตางกัน แตรักษา
ความหมายตามเนื้อเรื่องไว    
 

ประโยชน์ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมัน 
ผลงานที่ไดจากทั้งสองโครงการที่ไดกลาวถึงนั้น สวนหนึ่งไดมีการนํามาแสดงใหนักศึกษาในภาควิชาฯ ไดชมและ

เพลิดเพลินไปกับผลงานสรางสรรคแ โดยนําผลงานที่ไดรับรางวัลตางๆ มาขับรองและอานทํานองเสนาะใหนักศึกษาที่เรียน
ภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอก-โทรับชมรับฟใงในงานประกาศรางวัล ในสวนของการแสดงลิเกนั้น ทางกลุมนักศึกษาเจาของ
โครงการไดจัดแสดง "ลิเกเยอรมัน" ขึ้นที่คณะอักษรศาสตรแ โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อถายทําการแสดงลิเกจากประสบการณแการ
แสดงดวยตนเองของเหลานักศึกษา และแสดงผลงานการบูรณาการการเรียนภาษาเยอรมันกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยใหชุมชมคณะอักษรศาสตรแไดรับชม และไดรับความเพลิดเพลิน ซึ่งทุกครั้งที่มีกิจกรรมนําเสนอตอสาธารณชนเชนนี้ 
ผลงานสรางสรรคแเหลานี้ของนักศึกษาลวนไดรับการตอบรับอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงลิเกเยอรมัน ณ หองประชุม
เทพยสุวรรณ คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรแ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 นั้น แม
นักศึกษาในกลุมจะมีเวลาในการทํางานโครงการคอนขางนอย และมีโอกาสไดซอมกอนการแสดงจรงิไมมาก แตการแสดงของ
พวกเขาสะทอนใหเห็นศักยภาพของนักศึกษากลุมนี้ไดเป็นอยางดี ซึ่งเป็นการจุดประกายใหผูเขียนอยากนําโครงการดังกลาว
มาพัฒนาใหสมบูรณแแบบขึ้น และจัดการแสดงผลงานอันเกิดจากทั้งการเขียนเชิงสรางสรรคแและความกลาแสดงออกของ
นักศึกษาใหเป็นที่ประจักษแแกกลุมผูชมภายนอกภาควิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายนอกมหาวิทยาลัยดวย  

หลังจากปรึกษากับกลุมผูแสดงลิเกและคณาจารยแในภาควิชาฯ ผูเขียนจึงไดตัดสินใจนําลิเกเยอรมันเรื่อง “ซินเดอ
เรลลา” ออกแสดงอีกครั้ง พรอมนําเสนอผลงานเพลงลูกทุงภาษาเยอรมันซึง่ไดจากการจัดประกวดในโครงการ “คีตนิพนธแดล
ใจ ผสานวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน” ในคราวเดียวกันดวย โดยจัดทําเป็นการแสดงเต็มรูปแบบของศิษยแเกาและนักศึกษา
ภาควิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธแทางการทูต
ระหวางประเทศไทยกับสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน การแสดงชุด
นี้ใชช่ือวา “ลิเก-ลูกทุงเยอรมัน สานสัมพันธแ 150 ปี” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-
เยอรมัน รวม 2 รอบ การแสดงในแตละรอบแบงออกเป็น 2 ชวง คือ ครึ่งแรกเป็นการแสดงลิเกภาษาเยอรมันเรื่อง “ซินเดอ
เรลลา” สวนครึ่งหลังเป็นคอนเสิรแตเพลงลูกทุงภาษาเยอรมัน 
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 แมวากิจกรรมในครั้งนี้จะมิไดเป็นสวนหนึ่งของรายวิชาใด และผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมจะเป็นเพียงสวนหนึ่งของ
ศิษยแเกาและนักศึกษาปใจจุบัน แตในกระบวนการทํางานในรูปแบบโครงการที่ตองนําเสนอผลงานตอสาธารณชนนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ไดพิสูจนแใหเห็นวา กระบวนการตั้งแตการเริ่มเขียนตัวบทและเนื้อรองไปจนถึงการแสดงเต็มรูปแบบทํา
ใหผูเรียนไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเยอรมันของตน กิจกรรมดังกลาวจึงเป็นรูปแบบการบูรณาการที่
นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนไดอันจะเป็นการขยายผลไปสูกลุมผูเรียนที่มิไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้
โดยตรง ดังจะกลาวถึงในลําดับตอไป 
 การฝึกซอมการแสดงในครั้งนั้น ทั้งในสวนของลิเกและลูกทุง ใชเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือนกอนการแสดง ซึ่ง
ในระหวางนั้นไดนําเอาบทลิเกเรื่อง Aschenputtel ของนักศึกษามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ทั้งในแงของการใชภาษาเยอรมัน
ที่ถูกตอง การพยายามปรับการใชคําใหเหมาะสมกับการรอง มีการมอบหมายใหนักศึกษาบางคนแตงเพลงลู กทุงเพิ่มเติม
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงเต็มรูปแบบ การฝึกซอมในดานการออกเสียงภาษาเยอรมันและการแสดง ตลอดจนการเตรียม
งานจัดทําสูจิบัตร โปสเตอรแ และประชาสัมพันธแการแสดง ซึ่งมีนักศึกษาและคณาจารยแเขามามีสวนชวยทํางานรวมทั้งสิ้น
ประมาณ50 คน ทําใหเห็นประจักษแวาโครงการลักษณะนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการบูรณาการการเขียนเชิงสรางสรรคแ เขากับ
การแสดง บูรณาการภาษาเยอรมันกับศิลปวัฒนธรรมไทยแลว ยังเป็นการฝึกฝนผู เรียนภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศไดเป็นอยางดี ซึ่งอาจสรุปใหเห็นเป็นรูปธรรมไดดังนี้ 

 พัฒนาการใชภาษาเยอรมัน ทั้งในแงคําศัพทแ และโครงสรางประโยค ของผูเรียน โดยผานกระบวนการเขียน
สรางสรรคแ ท้ังในลักษณะของการทํางานเดี่ยวและการทํางานกลุม(กรณีของผูประพันธแเพลง เขียนบทลิเก และทีมงานที่ชวย
จัดทําสูจิบัตร ตลอดจนออกแบบโปสเตอรแ)ท้ังนี้ โดยมีอาจารยแคอยควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  

 ผลงานท่ีเกิดจากการเขียนเชิงสรางสรรคแสามารถนํามาใชเป็นบทในการแสดงได ซึ่งกรณีของกลุมนักแสดง ทั้งใน
สวนของ ผูแสดงลิเก นักรองลูกทุง และหางเครื่อง ซึ่งตองจําตัวบทและเนื้อเพลงภาษาเยอรมันนั้น การฝึกซอมอยางหนักเพื่อ
การแสดงทําใหจดจําตัวบทภาษาเยอรมันไดแมนยําขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้นับวาชวยพัฒนาทักษะในการใชภาษาเยอรมันของผูเรียน
เชนกัน เพราะภาษาที่ใชทั้งในการแสดงลิเกและลูกทุงนั้น เป็นภาษาระดับงายๆ สามารถนําไปประยุกตแใชในการพูด
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันได 

 กรณีของผูที่ เป็นนักรองและนักแสดงที่ตองมีบทรองและพูดนั้น พัฒนาการที่ เห็นไดชัดมากที่สุด คือ 
ความสามารถในการออกเสียงภาษาเยอรมัน การใหผูเรียนฝึกรองลิเกหรือเพลงลูกทุงซึ่งมีรูปแบบเป็นไทยใหเจาของ
ภาษาเยอรมันสามารถฟใงใหเป็นภาษาเยอรมันท่ีเขาใจไดนั้นจึงเป็นแบบฝึกหัดที่ยากยิ่งแตทาทายความสามารถของทั้งผูสอน
และผูเรียน การฝึกซอมอยางหนักเพื่อการแสดงสงผลที่เห็นไดชัดเจนแลววาผูที่ตองทําหนาที่แสดงลิเกและขับรองเพลงลูกทุง
ในการแสดงครั้งนี้ทุกคนมีพัฒนาการในดานการออกเสียงภาษาเยอรมันดีขึ้นเป็นอันมาก เพราะเป็นเหมือนตกอยูใน
สถานการณแบังคับที่ตองออกเสียงใหชัดมากกวาในการออกเสียงภาษาเยอรมันในบทสนทนาท่ัวไป   

 การใชการเขียนสรางสรรคแเป็นสื่อในการบูรณาการภาษาเยอรมันกับวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นการฝึกฝนใหผูเรียน
ตองขบคิดกับประเด็นการขามวัฒนธรรมตลอดเวลา จึงเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในดานที่เรียกกันวาเป็น "ความสามารถ
ในการสื่อสารขามวัฒนธรรม" (Intercultural competence) ซึ่งก็เป็นแนวคิดสําคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 

 ผลงานเขียนสรางสรรคแที่เกิดขึ้นสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไวยากรณแเยอรมันไดดวย โดยการที่นําสื่อ
ที่ใหความเพลิดเพลินมาสรางแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่อยูใกลตัวผูเรียนชาวไทยมากกวาการนําเพลงเยอรมันทั่วไป
มาสอนดวย ซึ่งในสวนนี้ผูเขียนเองเคยไดทดลองนําบทเพลงลูกทุงมาอธิบายไวยากรณแเยอรมันในช้ันเรียน ผลปรากฏวา
นักศึกษาสนใจและสนุกกับบทเพลงเหลานี ้
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บทสรุป 
 จากตัวอยางที่ยกมาอภิปรายในบทความนี้ช้ีใหเห็นแลววาการเขียนเชิงสรางสรรคแนั้นสามารถนํามาใชใหเป็น
ประโยชนแในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศได และเป็นวิธีการที่ใชไดกับการเรียนการสอนทุก
ระดับ (Lorey 2009: 9) การเขียนเชิงสรางสรรคแที่เป็นการบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมันก็สามารถมีบทบาทใน
การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเยอรมันของผูเรยีนชาวไทยไดทุกระดับเชนกัน โดยการปรับรูปแบบความยากงายของ
งานเขียนใหแตกตางกันออกไป เป็นตนวาในระดับตนอาจนําเพียงทํานองเพลงไทยมาใหแตงเนื้อรองเยอรมันแบบงาย ใน
ระดับที่สูงขึ้น จึงคอยๆ มีการหาคําสัมผัส และเขียนคําประพันธแท่ีมีฉันทลักษณแ ดังนี้ เป็นตน 
 โดยทั่วไปการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้นมีการใชประโยชนแจากการแสดงหรือการละครโดยธรรมชาติอยู
แลว ไมวาจะเป็นการใหผูเรยีนแสดงบทบาทตามสถานการณแที่กําหนด หรือแสดงละครเป็นภาษาตางประเทศท่ีเรียน ไมวาจะ
เป็นเพียงการแสดงเล็ก ๆ ในช้ันเรียน กิจกรรมภายในสาขาวิชา หรือเป็นการจัดแสดงละครเวทีที่เปิดโอกาสใหสาธารณชน
เขาฟใงไดดวย การนํากิจกรรมการเขียนเชิงสรางสรรคแมาผสมผสานซึ่งเป็นแสดงความสามารถในการใชภาษาเยอรมันมา
ผสมผสานกับศิลปะการแสดงของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะการแสดงแบบชาวบานอยางลิเกและลูกทุงนั้น นับเป็นมิติใหม
ในวงการการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในประเทศไทยที่แสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่เปิด
โอกาสใหผูเรียนใชศักยภาพของตนสรางองคแความรูจากฐานของวัฒนธรรมไทย ทั้งในดานภาษา ดนตรี และนาฏศิลป 
นอกจากนี้ยังเป็นการถางทางไปสูการใชความรูความสามารถของตนในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยออกสูประชาคม
นานาชาติในวงที่กวางขึ้นไดดวยนอกเหนือไปจากการตอบสนองความสนใจของกลุมเจาของภาษาเยอรมันที่สนใจวัฒนธรรม
ไทยเป็นทุนเดิมอยูแลว ดังตัวอยางกลุมผูชมการแสดงลิเก-ลูกทุงที่จัดขึ้นภายใตกรอบใหญของการเฉลิมฉลองความสัมพันธแ
ระหวางประเทศไทยและเยอรมนี ซึ่งลวนประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีตอการแสดงครั้งนั้นไวในระดับ "มากที่สุด"13 
 การแตงคําประพันธแภาษาเยอรมันที่ใชฉันทลักษณแไทยมีนัยสําคัญในการเรียนการสอนเชนกัน ทั้งนี้ หมายรวมถึง
การเรียนการสอนภาษาเยอรมันสําหรับชาวไทยและการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศดวย จึงอาจกลาวได
งานเขียนสรางสรรคแรูปแบบใหมที่เป็นการบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมันนั้น ยังมี ศักยภาพที่จะพัฒนาตอยอด
ออกไปไดอีกหลายทิศทางโครงการที่ยกมาเป็นกรณีตัวอยางในที่นี้ เป็นนวัตกรรมที่นาจะสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาม
วัฒนธรรม (Cross-cultural exchange) ไดเป็นอยางดี รวมไปถึงการเป็นโครงการตัวอยางสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศภาษาอื่นๆ หรือการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในประเทศกลุมอาเซียนที่ทุกประเทศก็นาจะมีความ
ปรารถนาเดียวกัน คือ เป็นเลิศในภาษาตางประเทศแตในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาศิลปวัฒนธรรมของตนและนําเสนอ
ความภาคภูมิใจในรากเหงาของตนออกสูประชาคมนานาชาติ 
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13ข้อมูลจากแบบประเมินผลโครงการโดยผู้ชมการแสดง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในเขตสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

The factors that effected to Tai Lue’s language and lifestyles in Xishuangbanna Autonomous 
Region, China 
 

ผกาวรรณ ศรีวรรธนะ   
นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตรแ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อการศึกษาปใจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
ในสิบสองปในนาโดยใชวิธีเก็บขอมูลภาคสนามโดยสัมภาษณแและสังเกตการณแ เพื่อการศึกษาดานภาษาและวิถีชีวิตของชาวไท
ลื้อในเขตสิบสองปในนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน และวิเคราะหแวาวิถีชีวิตเหลานั้นกอใหเกิดปใจจัยการ
ปรับเปลี่ยนภาษาไทลื้ออยางไร โดยเก็บขอมูลภาคสนามที่เมืองเชียงรุง และชุมชนชาวไทลื้อในเมืองฮํา เขตสิบสองปในนา 
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันท่ี 1-6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 6 วัน ผลการศึกษาพบวาปใจจัย
สําคัญคือ การคมนาคมที่สะดวก และนโยบายดานภาษาของรัฐบาลจีน สิบสองปในนากลายเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เมื่อสิบสองปในนากลายเป็นเมืองทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงจึงทําใหมีผูคนหลั่งไหลเขามามาก 
และการที่รัฐบาลจีนสนใจที่จะผลักดันใหสิบสองปในนากลายเป็นเมืองทองเที่ยวที่สรางรายไดใหประเทศจีน บวกกับความ
เจริญที่เขามาในเมือง สงผลใหปใจจุบันชาวไทลื้อที่อาศัยอยูในเขตสิบสองปในนาในประเทศจีนนั้นกลายเป็นชนกลุมนอยที่
อาศัยอยูทามกลางสังคมชาวจีนและความเจริญ จึงกอใหเกิดการดําเนินชีวิตในปใจจุบันที่แตกตางไปจากอดีตเป็นอยางมาก 
เชน ความเปลี่ยนแปลงดานภาษา ท่ีชาวไทลื้อรุนใหมไมนิยมพูดภาษาไทลื้ออีกตอไปแลว แตจะใชภาษาจีนในการสื่อสารเป็น
หลัก หรือวัฒนธรรมการแตงกายที่คนหนุมสาวชาวไทลื้อไมนิยมแตงกายชุดไทลื้อแบบดั้งเดิมอีกตอไปแลว แตจะนิยมแตง
กายแบบสากล รวมถึงวัฒนธรรมดานอาหารที่ชาวไทลื้อยุคใหมนิยมบริโภคอาหารนอกบานที่เป็นอาหารจีนและอาหาร
ตะวันตก แทนการประกอบอาหารพื้นบานแบบดั้งเดิมของตนรับประทานเองภายในบานเหมือนในอดีต และนอกจากนั้น
วัฒนธรรมที่อยูอาศัยของชาวไทลื้อก็กําลังไดรับผลกระทบจากความเจริญที่เขามาเชนกัน ปใจจุบันชาวไทลื้อไมนิยมสรางบาน
แบบไทลื้อดั้งเดิมแลว แตมีการประยุกตแใหเขากับยุคสมัยและเปิดใหนักทองเที่ยวเขามาพักเป็นธุรกิจทางดานการทองเที่ยว 
 

ค ำส ำคัญ: ภาษาไทลื้อ, วัฒนธรรมไทลื้อ, สิบสองปในนา 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors that effected to Lue’s language and Lue’s lifestyles in 
Xishuangbanna Autonomous region, China. By surveyed for details and information in Jinghong and Tai 
Lue’s urban area in Hum city Xishuangbanna Autonomous region, China in 1-6 December 2011 for six 
days.The results showed that the main factors are convenience have developed which made it easier to 
go to XishuangbannaAnd also because of language policy by Chinese government. So, Xishuangbanna 
became a modern city. When tourism here is so popular, Chinese government wants to promote 
Xishuangbanna as a place for tourism where can earn more incomes for China. Moreover, the growth of 
the city influentially affected to Tai Lue peoples, the local peoples who live in Xishuangbanna, became 
just minorities who living among the Chinese society and civilization. Because of this, their lifestyles are 
different from the original in many ways. For example: language variation, most of Tai Lue’s new 
generations are now speaking Chinese language as native speaker and they aren’t use Tai Lue language 
as usual anymore. Costumes culture, all of Tai Lue’s new generations are wearing global costumes and 
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they don’t wear Tai Lue costumes. Food cultures, eating out especially Chinese food or Fast food are 
most popular and Tai Lue’s new generations do not often cook local food anymore. About habitat 
cultural, as language, costumes and food, Tai Lue’s habitats in Xishuangbanna now are affected by the 
development. Tai Lue’s new generations do not build a house in Tai Lue style but they built a house 
for getting along with civilization and for business and tourism demands (guesthouses). 
 

Keywords: Tai Lue language, Tai Lueculturals, Xishuangbanna 
 

บทน า 
ไทลื้อ เป็นกลุมชาติพันธุแที่พูดภาษาตระกูลไท มีความสัมพันธแกับชาวไทเขินในประเทศพมา และชาวไทลื้อทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย เดิมชาวไทลื้อมีถิ่นที่อยูบริเวณหัวน้ําของ(น้ําโขง) เมืองลื้อหลวงหรือที่ชาวจีนเรียกวา "ลือแจง" 
ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมืองหนองแส หรือเมือง“คุนหมิง”ในปใจจุบันหลังจากนั้นชาวไทลื้อก็ไดยายลงมาสูเมือง
สิบสองปในนาในปใจจุบัน ในสิบสองปในนามีประชากรทั้งหมดกวา700,000คน มีชนชาติ "ไต" หรือ "ไท" อาศัยอยูประมาณ
200,000คน ที่เหลือเป็นชาวจีน ชาวไทลื้อสวนใหญรอยละ90นับถือศาสนาพุทธ ความโดดเดนของชาวไทลื้อในสิบสองปในนา
แตเดิมคือการสรางบานเรือนดวยไมไผยกเสาสูง รอบๆบานนิยมปลูกตนผลไมเอาไว หมูบานของชาวไทลื้อมีวิถีชีวิตและ
บรรยากาศคลายคลึงกับชนบทในประเทศไทย มีเอกลักษณแการแตงกาย ดํารงชีวิตดวยการทอผา ทําเครื่องจักสาน เครื่องเงิน
เครื่องทอง ตีเหล็ก ทําการเกษตร เลี้ยงสัตวแและปใ้นหมอ ใชภาษาและตัวอักษรไทลื้อในการติดตอสื่อสาร 

แตในปใจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อในสิบสองปในนา นับวันจะยิ่งสูญหายไป เนื่องจากภายหลัง
การโคนลมราชวงศแแมนจู ระบบการปกครองตามประเพณีดั้งเดิมในสิบสองปในนานั้นไดถูกรัฐบาลจีนขามาแทรกแซง รัฐบาล
จีนไดพยายามเขามาปกครองสิบสองปในนาอยางใกลชิดมากขึ้น โดยจัดแบงการปกครองภายในขึ้นตามแบบจีน กองทัพจีนได
เคลื่อนเขาไปในสิบสองปในนา และจัดการยกฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปในนา สังกัดมณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษวา "Xishaungbanna Dai Autonomous Prefecture" ในสมัยก฿กห
มินตั๋งปกครองประเทศจีน (ค.ศ. 1930-1940) ไดพยายามทําใหระบบการปกครองของไทลื้อสอดคลองกับของจีนมากขึ้น ทั้ง
ดานสังคมและวัฒนธรรม จนกระทั่งยุคปลดแอกของจีนคอมมิวนิสตแ จึงไดมีการยกเลิกโครงสรางระบบการปกครองสังคม
แบบดั้งเดิมของไทลื้อในสิบสองปในนาทั้งหมด (ชุลีพร วิมุกตานนทแ, 2529: 4) และยุติระบอบกษัตริยแแหงอาณาจักรสิบสอง
ปในนา เจาหมอมคําลือ เชื้อพระวงศแองคแสุดทายถูกลดฐานะเป็นเพียงประธานกรรมการประสานงานเขตปกครองตนเอง และ
มีช่ือในภาษาจีนวา "ตาวซื่อซิน"  จากเหตุการณแในประวัติศาสตรแนี้ ไดสงผลกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็นอยางมาก ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใครศึกษาปใจจัยที่สงผลกระทบตอภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อใน
เขตสิบสองปในนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในสิบสองปในนาในปใจจุบัน 

        2. เพื่อศึกษาปใจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทลื้อและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในสิบสองปในนา  
 

วิธีการศึกษา  
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนโยบายของทางการประเทศจีนที่สงผลกระทบตอภาษา วิถีชีวิตของชาว

ไทลื้อในเขตสิบสองปในนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งในอดีตและในปใจจุบัน 
2. เก็บขอมูลภาคสนามโดยสมัภาษณแและสงัเกตการณแ เพื่อการศึกษาดานภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในเขตสิบสอง

ปในนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และวิเคราะหแวาวิถีชีวิตเหลานั้นกอใหเกิดปใจจัยการปรับเปลี่ยน
ภาษาไทลื้ออยางไร โดยเก็บขอมูลภาคสนามที่เมืองเชียงรุง และชุมชนชาวไทลื้อในเมืองฮําเขตสิบสองปในนา มณฑลยูนนาน 
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1-6 ธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นเวลา 6 วัน ดวยวิธีการสังเกตการณแและการ
สัมภาษณแชาวไทลื้อในเมืองฮําจํานวน3คน และชาวไทลื้อในเมืองเชียงรุง3คน และสังเกตภาษาที่ใชบนปูายรานคา และปูาย
บอกทางตาง ๆ ในเมือง สังเกตวิถีชีวิตประจําวันของชาวไทลื้อ ทั้งในดานการแตงกายของเด็กและผูใหญดาน อาหารการกิน
และรสนิยม และสังเกตการปรับตัวของชาวไทลื้อเพื่อใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมจีน 

3. วิเคราะหแปใจจัยที่มีอิทธิพลตอชาวไทลื้อในสิบสองปในนาจากการสัมภาษณแ สังเกตการณแและคนควาเอกสาร 
4. เรียบเรียงผลการศึกษาเป็นบทความวิจัย 
 

ผลการวิจัย 

1. วิถีชีวิตของชาวไทลื้อในเขตสิบสองปันนาปัจจุบัน 
    ผูวิจัยใชวิธีสังเกตการณแเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ไดแก การสัมผัสภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย การ

ประกอบอาหาร ตลอดจนความเป็นอยูและสภาพบานเรือนปรากฏผลดังนี้ 
    1.1 การสัมผัสภาษา  
          ชาวไทลื้อรุนใหมในปใจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตไปจากเดิมมาก ทั้งการใชภาษาในการสื่อสาร

ก็เปลี่ยนไป คนรุนใหมหันมาใชภาษาจีนในชีวิตประจําวันเป็นหลัก เพราะเป็นภาษาที่คนหมูมากใช และเป็นภาษาที่สามารถ
ใชประกอบอาชีพได ทําใหผูที่สามารถจะพูด อาน เขียนภาษาไทลื้อนั้นเหลือเพียงแตคนที่อยูในวัยกลางคนและคนวัยชรา
เทานั้น ผูวิจัยพบการสัมผัสภาษาโดยสังเกตจากปูายรานคาและปูายบอกทางในเมืองเชียงรุงและเมืองกาหลั่นปาจํานวน44
ปูาย พบวาปูายที่มีแตภาษาจีนอยางเดียวมีมากที่สุด เป็นปูายกระดานโฆษณาริมถนนที่ขายสินคาตางๆ เชน โทรศัพทแมือถือ 
รวมถึงปูายช่ือรานคาเล็กๆหรือรานคาขนาดใหญบางราน ที่ใชปูายช่ือรานและปูายโฆษณาสิ่งของหรือรายการสงเสริมการ
ขายภายในรานเป็นภาษาจีนอยางเดียวเทาน้ัน ปูายเหลานี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ เชน 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1:ปูายโฆษณาภาษาจีนในเมืองเชียงรุง 
 

 การโฆษณาในภาพนี้นั้นใชแตเพียงภาษาจีนเทานั้น ไมมีการเขียนภาษาไทลื้อกํากับไว เป็นการโฆษณาของ
เครือขายโทรศัพทแมือถือรายใหญที่สุดของจีนที่มีช่ือวา “ไชนาโมบาย” เชิญชวนใหคูรักซื้อซิมการแดมือถือเป็นเบอรแที่ขึ้นตน
ดวย 520, 521 เพราะในประเทศจีน เลข 520 ในภาษาจีนกลางออกเสียงวา “อู เออหลิง” ชาวจีนถือวามีความคลายคลึงใน
การออกเสียงเหมือนคําวา “หวอ อาย หนี่” ที่แปลวา “ฉันรักคุณ”  วัฒนธรรม 520 นี้เป็นที่นิยมมากในหมูหนุมสาวชาวจีน
ทั่วประเทศจีน ดังนั้นโฆษณานี้จึงมีเปูาหมายเพื่อทําการตลาดในกลุมคนรุนใหม การที่เขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดก็เพราะ
ตองการขายเบอรแเหลานี้ใหกับวัยรุนหนุมสาว จึงวิเคราะหแไดวาเด็กรุนใหมที่อาศัยอยูในเมืองเชียงรุงนี้นิยมใชภาษาจีนเป็น
หลักและนิยมสินคาตะวันตก แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมรุนใหมที่ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนชาวจีนก็ไดเข ามามีอิทธิพลตอ
วัยรุนในเมืองเชียงรุงเชนกัน  

 1.2 วัฒนธรรมการแต่งกาย 
          ในอดีตวัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิมของชาวไทลื้อคือหากเป็นผูหญิงชาวไทลื้อนั้นจะนิยมใสเสื้อปใ๊ด

รัดรูปผาอก มีสาบหนาเฉียงมาผูกติดกับดายหรือใชกระดุมเม็ดขนาดใหญเกี่ยวกันไว ลักษณะเป็นเสื้อตัวสั้นแขนยาว
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ทรงกระบอก เสื้อปใ๊ดนี้นิยมใชสีดําหรือสคีราม ตรงสาบเสื้อจะขลิบดวยแถบผาสีตางๆ หรือดวยลวดลายที่หลากหลาย และนุง
ผาซิ่นลายขวางทําดวยผาฝูาย คนเฒาคนแกมักจะใสสีดําหรือสีเขมๆ สวนคนรุนสาวจะใสสีสดตัดกัน และมักจะเกลาผมเป็น
มวย และตอจากมวยจึงเกลาอีกช้ันดวยการขดปลายผมเป็นรูปวงกลม เรียกวาการ “จว฿องผม” แลวจึงโพกศีรษะอีกทีหนึ่ง
ดวยผาขาวหรือสีชมพู และมักจะถือถุงยาม สวนผูชายมักจะสวมเสื้อมอฮอมแขนยาวถึงขอมือ และใชกระดุมเชือกผูก ใส
กางเกงสีดําและโพกศีรษะดวยผาขาว (สารานุกรมกลุมชาติพันธุแไทยลื้อ 2541) 

 

   

ภาพที่ 2:การแตงกายของชาวไทลื้อในสมัยกอน และการแตงกายของชาวไทลื้อในสมัยปใจจุบัน 
ที่มา: www.oknation.com. 
ภาพทางขวานี้คือหนุมสาวชาวไทลื้อในยานใจกลางเมืองเชียงรุงในยุคปใจจุบันที่มีการแตงกายแบบไทลื้อเพียงลาย

ของเสื้อผาเทานั้น และเสื้อผาที่พวกเขาสวมใสก็เป็นการออกแบบตามสมัยนิยม ผสานรูปแบบคอเสื้อของจีน ไมใชการแตง
กายของชาวไทลื้อแบบดั้งเดิม หญิงสาวคนน้ีไมไดจว฿องผม สวมผาซิ่นแบบสั้นทั้งยังใสถุงนองและรองเทาบูทหุมขอสนสูงแบบ
สาวจีนท่ีทําใหดูสวยงามแบบทันสมัย สวนชายหนุมในภาพก็ไมไดสวมผาโพกหัวและแตงกายแบบชาวไทลื้อเพียงเสื้อเทานั้น 
ซึ่งเสื้อแบบนี้ก็ไมใชการแตงกายแบบไทลื้อดั้งเดิม ทั้งยังสวมกางเกงยีนสแและรองเทาผาใบแบบวัยรุนชาวจีนปใจจุบันอีกดวย 
จะเห็นไดวา ชาวไทลื้อที่อาศัยอยูในเมืองใหญอยางเมืองเชียงรุงนั้นไดมีความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปอยางเห็นไดชัด 
ความทันสมัยจากชาวจีนไดเขามามีอิทธิพลตอชาวไทลื้อรุนใหม และกอใหเกิดความแตกตางจากวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ
แบบดั้งเดิม 

 1.3 การประกอบอาหาร 
          สมัยกอนชาวไทลื้อนิยมปลูกผลไมและผักสวนครัวไวภายในบริเวณบานเพื่อบริโภคและขายภายในชุมชน

เชนหมูบานชาวไทลื้อในเมืองฮํา ท่ีมีชาวไทลื้อออกมาคาขายผลผลิตทางการเกษตรในตลาด มีทั้งขาวสาร ผัก และผลไมชนิด
ตาง ๆ เชน สมโอ มะพราว สับปะรด กลวย และออย เป็นตน ทําใหทราบวาชาวไทลื้อในเมืองฮํานี้ยังคงบริโภคอาหารแบบไท
ลื้อพื้นเมืองอยู แตสิ่งที่กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลงคือ การนําภาชนะพลาสติกมาใชแทนภาชนะจักสานซึ่งใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเป็นการตอกไมไผ หากยังเป็นเชนนี้ วันหนึ่งวัฒนธรรมการจักสานแบบพื้นบานอาจจะหายไป นอกจากนั้นเมื่อซื้อ
สินคาแมคาก็จะใชถุงพลาสติกใสสินคา และใชกลองพลาสติก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซื้อมารับประทาน สิ่งเหลานี้
ลวนเขามาแทนท่ีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อที่เคยมีมานอกจากนั้นการจะหาอาหารไทลื้อมารับประทานก็ไมใชเรื่องงาย
อีกตอไปในเมืองเชียงรุง อาหารชนิดตางๆที่ขายอยูขางถนน ลวนเป็นอาหารจีนทั้งสิ้น เชนบะหมี่ และอาหารปิ้งยาง เป็นตน 
เชน 
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ภาพที่ 3: รานขายอาหารจีนในเชียงรุง 
 ในภาพนี้คือหญิงชาวไทลื้อที่ขายอาหารประเภทเนื้อปิ้งยางอยูริมถนน จริงๆแลวลักษณะอาหารปิ้งยางแบบนี้

เป็นอาหารของชาวจีน แตขายโดยหญิงชาวไทลื้อ เพราะสภาพสังคมในเมืองเชียงรุงมีชาวจีนอาศัยอยูมากมาย ทําใหชาวไท
ลื้อตองทํามาหากินดวยการขายของแบบที่ชาวจีนนิยมบริโภคนอกจากนั้นใกลๆกันยังมีรานของครอบครัวหญิ งไทลื้ออีกคน
หนึ่ง ท่ีเป็นแผงขายอาหารตามสั่งจําพวกบะหมี่และขาวผัดที่เป็นสูตรการทําอาหารแบบจีน ทั้งรานมีลูกคาชาวจีนอยูเต็มราน 
และยังมีวัยรุนชาวไทลื้อบางคนมานั่งรับประทานรวมอยูดวย แสดงใหเห็นวาสภาพความเป็นอยูของสังคมเมืองใหญอยาง
เชียงรุงปใจจุบันทําใหคนไทลื้อรุนใหม ตองมีวิถีชีวิตในการบริโภคแบบชาวจีนไปตามสังคมรอบๆตัวและทําใหเกิดความ
กลมกลืนกันเมื่อคนขายอาหารชาวไทลื้อตองเรียนรูวิธีการทําอาหารแบบจีน เพื่อขายลูกคาที่นิยมบริโภคอาหารประเภทนี้
แลว ปใจจัยดังกลาวอาจมีผลกระทบทําใหอาหารแบบไทลื้อไมเป็นที่นิยมและสูญหายไปตามกาลเวลาได 

1.4 ความเป็นอยู่และลักษณะที่อยู่อาศัย 
       บานของชาวไทลื้อโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญหรือเล็กนั้นขึ้นอยูกับจํานวนคนในบาน สวนวัสดุที่ใชสรางบานจะ
แตกตางกันไปตามฐานะของครอบครัวและตามสภาพของภูมิประเทศ แตเดิมภายในของตัวบานจะปลอยโลงไมมีการกั้นหอง
นอนแตสมัยนี้มักมีการกันหองนอนแบบเป็นสัดสวน สวนใหญนิยมสรางเรือนไมยกใตถุนสูง หลังคาทรงปใ้นหยา ทรงหนาจั่ว 
มุงหลังคาดวยแปูนเกล็ดและดินขอ (แผนไมและกระเบื้องดินเผา) ที่ใตถุนบานมักจะไวใชทํางาน เชน ทอผา หรือ ไวเก็บ
เครื่องมือการเกษตรและเลี้ยงสัตวแ สวนภายในบริเวณบานนิยมปลูกพืชผักผลไมตางๆ (สารานุกรมกลุมชาติพันธุแไทยลื้อ, 
2541) บานของชาวไทลื้อในยุคปใจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามความจําเป็นในการใชชีวิตในสังคมของประเทศจีน 
นอกจากน้ันชาวไทลื้อยังมักมีเพื่อนบานชาวจีนหลายหลังอาศัยอยูในชุมชนเดียวกันปะปนกันไป 

 

 

 

 

 

 จากภาพนี้ แสดงใหเห็นวาสภาพสงัคมที่เปลี่ยนไป ทําใหใตถุนบานของชาวไทลื้อในเมืองฮํา ท่ีเคยมีการทอผา
หรือ เลี้ยงสัตวแหรือเก็บเครื่องมือเกษตร บัดนี้ไดกลายเป็นท่ีจอดรถยนตแและรถมอเตอรแไซคแ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
จากอดีต 

2. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ 
    ในอดีตเมืองเชียงรุงเป็นเขตที่ทุรกันดาร ยังไมมีทางหลวงไปยังเมืองคุนหมิงของจีน ไมมีถนนไปอาณาจักร

ลานนาของไทยและและไมมีถนนไปประเทศพมา จึงสัญจรดวยการเดินเทาและขี่มา ซึ่งใชเวลาอยางนอย20วัน ทําใหไดรับ

ภาพที่ 4: ลักษณะบานของชาวไทลื้อท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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อิทธิพลจากโลกภายนอกนอยมากจึงสามารถรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีเอาไวไดมาก ชวงสงครามเย็น 
เสนทางสัญจรเขตนี้ถูกใชเป็นเสนทางขนอาวุธและเป็นแหลงฝึกสอนคอมมิวนิสตแ แตหลังจากที่ประเทศจีนสถาปนา
ความสัมพันธแกับประเทศไทย ทางการจีนก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนเสนทางสายนี้ใหเป็นเสนทางการคา จึงกลายเป็นนําความ
เจริญเขามาในเขตนี้ แตผลกระทบก็คือความเสี่ยงท่ีชาวไทลื้อจะสูญเสียวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม เชนภาษา ขณะนี้คนรุน
ใหมเลือกที่จะพูดภาษาจีนมากกวาภาษาไทลื้อ เพราะวาสามารถใชภาษาจีนในการทําการคาขายได ถึงแมวารัฐบาลจีนจะ
อางวาไดพยายามที่จะสนับสนุนใหชาวไทลื้ออนุรักษแภาษาทองถิ่นเอาไวแลวก็ตาม ปใจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อมีดังนี ้

 2.1 ความเจริญทางธุรกิจด้านการค้าขายและการท่องเท่ียว 
          สิบสองปในนาเป็นชัยภูมิที่เชื่อมตอหลายประเทศในลุมแมน้ําโขง เป็นศูนยแรวมของการขนสงสินคาทางเรือ

ของประเทศจีน และการขนสงสินคาที่มาจากทางรถ ผานเสนทาง R3A จากอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ผานเมืองหลวง
น้ําทาของลาว และผานสิบสองปในนาไปยังเมืองคุนหมิงโดยตรง เมื่อรัฐบาลจีนสงเสริมใหสิบสองปในนาเป็นเมืองหนาดาน 
ชาวจีนจากแดนไกลที่เช่ียวชาญทางดานการคาขาย เชนชาวเซี่ยงไฮ ฮกเกี้ยน กวางตุง และเสฉวน ตางก็พากันเขามา
ประกอบอาชีพท่ีนี่ ทําใหชาวไทลื้อท่ีไมถนัดการคาขาย คอย ๆ ถูกคนตางถิ่นอยางชาวจีนกลืนหายไป เดิมผูคนที่อาศัยอยูใน
สิบสองปในนาจะเป็นชนเผาไทลื้อ แตเมื่อมีการเปิดเสนทางการคาและการทองเที่ยวทางแมน้ําโขงและถนนสายR3A ทําให
ความเจริญเขามาในสิบสองปในนามากขึ้น เมื่อที่นี่มีความเจริญมากขึ้น ก็เป็นสาเหตุใหวัฒนธรรมและภาษาของชาวไทลื้อ
คอยๆเลือนหายไป ธุรกิจการทองเที่ยวก็เป็นปใจจัยหลักที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวไทลื้อเชนกัน เนื่องจากในปใจจุบัน 
นักทองเที่ยวมากมายตางสนใจเขาไปเที่ยวในสิบสองปในนาเพื่อชมวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ แตยิ่งมีนักทองเที่ยวเขามาในสิบ
สองปในนามากเทาใด ความเป็นไทลื้อของชาวไทลื้อท่ีอาศัยอยูในสิบสองปในนาก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากขึ้นเชนกัน สวนลูกหลานชาว
ไทลื้อรุนใหมก็ไมไดเรียนรูวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผาตน แตจําเป็นจะตองพยายามขวนขวายเรียนรูภาษาจีนใหมากขึ้นเพื่อ
เป็นประโยชนแตอการเขามาทํางานในเมืองใหญอยางเมืองเชียงรุง ทําใหไมไดสานตอวิถีชีวิตการทํามาหากินแบบดั้งเดิมของ
ชาวไทลื้อสมัยกอน เพราะธุรกิจการทองเที่ยวเติบโตเร็วและเจริญมาก จึงทําใหหนุมสาวไทลื้อรุนใหมอยากจะเขามาประกอบ
อาชีพดานธุรกิจการทองเที่ยวในเมืองเชียงรุงทั้งนั้น ไมมีใครอยากนั่งทอผาอยูเรือน หรือออกไปทําการเกษตรเหมือนในสมัย
โบราณอีกแลว หนุมสาวไทลื้อหลายคนเขามาอยูในคณะการแสดง เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทลื้อ ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อ
จัดแสดงใหนักทองเที่ยวชมวันละหลาย ๆ รอบ และสิ่งที่อยูในเนื้อหาการแสดงก็เป็นเพียงการแสดงใหนักทองเที่ยวชมเทานั้น 
ไมใชวิถีชีวิตในปใจจุบันของพวกเขาอยางแทจริง เพราะทุกวันนี้แตละคนตางก็ใชชีวิตกลมกลืนไปกับชาวจีนในเมือง มีวิถีชีวิต
แบบคนเมืองใหญไปแลว จึงทําใหเริ่มหางไกลตนกําเนิดของตนเองเขาไปทุกวัน นอกจากนั้นจากผูวิจัยพบวา ผูที่อยูในคณะ
การแสดงวัฒนธรรมไทลื้อเหลานี้ หลายคนไมใชชาวไทลื้อดวยซ้ํา แตเป็นหญิงสาวชาวจีนที่มาจากเมืองอื่นซึ่งเป็นเมืองที่ไม
คอยมีความเจริญจึงเขามาหางานทําในเมืองเชียงรุง  

 2.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจีนที่มีต่อชาวไทลื้อ 
           ในยุคปใจจุบัน แมรัฐบาลทองถิ่นจะสนับสนุนใหเด็กชาวไทลื้อเรียน 2 ภาษา คือภาษาไทลื้อและภาษาจีน
ควบคูกัน แตก็ยังเป็นปใญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของตําราเรียนที่ตองยืมคําภาษาจีนมาประกอบปใจจุบัน แมรัฐบาล
ทองถิ่นจะ เนื่องจากมีคําศัพทแใหมๆที่ไมมีบัญญัติไวในภาษาไทลื้อ และการเรียนภาษาไทลื้อก็ตองเรียนผานภาษาจีนโดยใช
อักษรโรมัน หรือที่ชาวจีนเรียกวา “พิงอิน” ในการอานออกเสียง ทําใหหลาย ๆ คําออกเสียงเพี้ยนไปจากเดิมเพราะวาใน
ภาษาจีนไมมีการออกเสียงแบบภาษาไทลื้อ อยางเชน คําวา “แปด” คนจีนจะออกเสียงไดเพียง “เปีย”เทานั้น เพราะ
ภาษาจีนไมมีสระแอ เป็นตน จนในท่ีสุดการกลับไปเรียนภาษาจีนอยางเดียวเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด จึงเป็นที่นาวิตกวาภาษาไท
ลื้อจะเลือนหายไปเพราะคนไทลื้อรุนใหมไมเห็นความสําคัญ ประกอบกับชาวไทลื้อรุนใหมมีความคิดที่วาเรียนภาษาและ
ตัวอักษรไทลื้อมาแลวก็ใชประโยชนแในการทํามาหากินไมได ทําใหพอแมชาวของเด็กไทลื้อคิดวาการสงใหลูกหลานเรียนภาษา
ไทลื้อในโรงเรียนไปก็เสียเวลาเปลาๆ หากอยากเรียนตัวอักษรไทลื้อจริง ๆ ไปพึ่งการเรียนกับพระที่วัดจะดีกวา ดวยเหตุนี้ 
เด็กไทลื้อรุนใหมจึงเนนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเป็นสําคัญ เพราะมีความจําเป็นตอการดําเนินชีวิตมากกวา สวนภาษา
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ไทลื้อมีไวพูดกับคนในครอบครัวเทานั้น จึงรูเพียงภาษาพูด แตไมไดศึกษาภาษาของตนอยางจริงจัง จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่
สงผลกระทบตอวัฒนธรรมภาษาถิ่นของชาวไทลื้อ ที่อาจจะหายไปหากเด็กรุนใหมไมใสใจเรียนรูและอนุรักษแภาษาของตน 

 อยางไรก็ตามมีความพยายามอนุรักษแภาษาไทลื้อโดยสรางเว็บไซตแสอนภาษาไทลื้อผานภาษาจีนการที่มีผูจัดทํา
เว็บไซตแเชนนี้ข้ึนมาแสดงใหเห็นวา ในปใจจุบันคนรุนใหมสามารถพูดภาษาไทลื้อไดบางแตก็หาคนที่รูภาษาเขียนยาก เพราะ
ดวยสภาพสังคมในปใจจุบันท่ีตองใชภาษาจีนเป็นหลัก อีกทั้งตัวอักษรไทลื้อยังมีทั้งแบบใหมแบบเกาจึงทําใหคนรุนใหมรูสึกวา
ยากที่จะศึกษา สมัยกอนหากอยากเรียนภาษาไทลื้อก็ตองไปบวชเรียนที่วัด ทําใหผูหญิงชาวไทลื้อไมมีโอกาสไดเรียนจึงใชเป็น
แตภาษาพูดอยางเดียว ในปใจจุบันชาวไทลื้อในสิบสองปในนาที่ตองการจะรักษาและเผยแพรตัวหนังสือไทลื้อ จึงไดจัดทํา
เว็บไซตแเรียนภาษาไทลื้อออกมา โดยใชคําอธิบายและคําแปลเป็นภาษาจีนเว็บไซตแที่เป็นภาษาไทลื้อเชนนี้หาไดยาก ไม
แพรหลายเหมือนเว็บไซตแภาษาจีนเพราะภาษาไทลื้อไมมีฟอนตแในการพิมพแเป็นของตนเอง จึงเป็นอุปสรรคมากในการจัดทํา
เว็บไซตแขึ้นมา และยังมีปใญหาในการเรียนการสอนทางเว็บไซตแอยูอีกมาก เนื่องจากการพยายามสอนภาษาไทลื้อโดยใชวิธีใช
การออกเสียงเป็นอักษรโรมันที่ตองอิงเสียงภาษาจีนและมีคําแปลเป็นภาษาจีนนั้นก็ยังทําไดไมดี เพราะวามีคําหลายคําที่ไม
สามารถออกเสียงใหตรงกับภาษาไทลื้อจริง ๆ ได ทําใหมีการออกเสียงผิดพลาดไปหลายคํา เชนคําวา “ขอย” ก็ออกเสียง
เป็นคําวา “ไคว” เป็นตน และหากการเรียนการสอนภาษาไทลื้อผานภาษาจีนมีการออกเสียงผิด เด็ก  ๆ ที่ศึกษาผานสื่อ
เหลานี้ก็จะไดความรูที่ไมถูกตองไปดวย เมื่อการเรียนการสอนมีปใญหาหลายอยาง ทําใหคนรุนใหมไมสนใจจะเรียนภาษาไท
ลื้ออีกตอไปเพราะคิดวายุงยาก เรียนแตภาษาจีนจะดีกวา เพราะหาสื่อการเรียนงาย มีโรงเรียนเปิดสอนทุกที่ และยังสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพไดอีกดวย 

 2.3 การด าเนินชีวิตแบบชาวจีนและชาวตะวันตก 
          ชาวไทลื้อสมัยใหมนั้นนิยมรับขาวสารและความบันเทิงจากสื่อมากขึ้น เห็นไดจากการสํารวจพบวาชาวไท

ลื้อในหมูบานตาง ๆ มีการติดจานดาวเทียมที่ทําใหสามารถรับชมรายการทีวีตาง ๆ ไมเพียงแตสามารถรับชมเนื้อหารายการ
จากประเทศจีนเทานั้น แตสามารถรับชมรายการจากตางประเทศไดทั่วโลก จึงทําใหไดรับอิทธิพลจากสื่อตางประเทศที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความทันสมัยตาง ๆ จากชาติตะวันตกเชนกัน ปใจจุบันในเมืองเชียงรุง มีรานอาหารฟาสตแฟููดของตางชาติ และ
รานขายเบเกอรี่ตาง ๆ ที่เป็นที่นิยมในหมูวัยรุนตั้งอยู เชน รานเคเอฟซีเป็นตน รานอาหารสัญชาติตะวันตกแหงนี้เป็นรานที่
ไดรับความนิยมมากในเมืองเชียงรุง มีหนุมสาวและครอบครัวใหญหลายครอบครัวมานั่งทานอาหารในรานนี้ หากมี
รานอาหารฟาสตแฟููดจากตะวันตกเขามาในเชียงรุงมากขึ้นและไดรับความนิยมจากชาวเมืองเชียงรุงเชนนี้ ก็จะเกิดผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของชาวไทลื้ออยางแนนอน หากหนุมสาวยุคใหมไมนิยมรับประทานอาหารที่บาน และชาว
ไทลื้อไมนิยมทําอาหารรับประทานเองเหมือนแตกอน ก็จะทําใหวัฒนธรรมอาหารของไทลื้อที่มีมาแตโบราณ เชนน้ําปูน้ําผัก 
และ ถ่ัวเนา คอยๆหายไปตามกาลเวลานอกจากนั้นสื่อจากตะวันตกทั้งภาพยนตรแหรือโฆษณาทางโทรทัศนแยังมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทลื้อเชนกัน การแตงกายแบบชาวตะวันตกในเมืองหนาวเป็นที่นิยมในกลุมหนุมสาวชาวไท
ลื้อ และสามารถพบเห็นไดทั่วไปวาหนุมสาวสมัยนี้ไมนิยมแตงกายแบบชาวไทลื้อดั้งเดิมแลว มักจะแตงตัวแบบทันสมัยสากล
ตามแฟช่ันที่ไดรับความนิยมวาเป็นแฟช่ันที่ทันสมัยในหมูชาวจีน เมื่อชาวจีนสนใจในคานิยมตะวันตก ชาวไทลื้อก็จะไดรับ
ผลกระทบเหมือนกัน ที่เห็นไดชัดเจนในเมืองเชียงรุงคือชุดประจําชาติของชาวไทลื้อเริ่มถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัยใหม
จนไมเหมือนวัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิมของตน เพราะมีการใสรองเทา สะพายกระเปา หรือทําทรงผมแบบแฟช่ัน
เหมือนที่เห็นตามสื่อตางๆสมัยใหม บางก็เป็นชาวไทลื้อแตไมใสชุดประจําชาติของตน แต เปลี่ยนมาแตงกายแบบสากลแลว 
เพราะสะดวก และทันสมัยกวา เมื่อคนไทลื้อเริ่มมีความทันสมัยในการใชชีวิตมากขึ้น ก็ยิ่งทําใหหางหายจากวัฒนธรรม
พื้นบานของตนมากขึ้นเชนกัน 
 

สรุปผลการวิจัย  
ชาวไทลื้อรุนใหมในปใจจุบันใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กลาวคือนิยมใชภาษาจีนในชีวิตประจําวันเป็นหลัก 

เพราะเป็นภาษาที่คนหมูมากใช และเป็นภาษาท่ีสามารถใชประกอบอาชีพได ทําใหผูที่สามารถจะพูด อาน เขียนภาษาไทลื้อ
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นั้นเหลือเพียงแตคนที่อยูในวัยกลางคนและคนวัยชราเทานั้น ดานการแตงกายของชาวไทลื้อรุนใหมก็นิยมสวมเสื้อผาแบบ
สากล หรือใสชุดไทลื้อแบบประยุกตแที่มีการตัดแตงเพิ่มเติมใหดูสวยงามทันสมัยมากขึ้น ไมใชเครื่องแตงกายแบบดั้งเดิมของ
ชาวไทลื้อสมัยกอน การที่ตองดําเนินชีวิตอยูรวมกับชาวจีนในสังคมประเทศจีน ทําใหชาวไทลื้อตองปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมรอบตัว เชน การรับประทานอาหาร ก็ตองรับประทานอาหารของชาวจีนเป็นหลัก เพราะในเมืองเชียงรุงนั้นหาอาหาร
ไทลื้อรับประทานยากมาก แตอาหารจีนนั้นสามารถหาไดทั่วไป รวมถึงอาหารจานดวน และขนมตางๆ เชน KFC หรือขนมเบ
เกอรแรี่ตาง ๆ ที่นําเขามาจากตะวันตก ซึ่งอาหารของคนสมัยใหมเหลานี้สงผลกระทบตอวัฒนธรรมอาหารพื้นบานของชาวไท
ลื้อมาก 
 ในปใจจุบัน คนไทลื้อนิยมแสดงวัฒนธรรมตางๆของตน เชน การฟูอนรํา การสาดน้ําในเทศกาลสงกรานตแ หรือการ
นําเอาวัฒนธรรมดานการทอผา จักสาน มาจัดแสดงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาชมความสวยงามของวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่ง
หากนักทองเที่ยวสนใจอยากจะสัมผัสกับความสวยงามของวัฒนธรรมไทลื้อ ก็ตองซื้อบัตรเขาไปชม ถือวาเป็นการนํา
วัฒนธรรมของตนมาขายใหกับนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแเพื่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งการแสดงเหลานั้นก็ไมไดมี
ความเป็นไทลื้ออยางแทจริงทั้งหมด หลายอยางถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับยุคสมัย เชน เสื้อผาที่ใชในการแสดงก็เป็นชุดไทลื้อ
ประยุกตแ ไมใชชุดไทลื้อแบบดั้งเดิม  
 ปใจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อมีดังนี้ ปใจจัยแรกคือการคมนาคมที่สะดวกและเมื่อ
ความเจริญเขามาในสิบสองปในนามากขึ้น การที่สิบสองปในนาเป็นทางผานของเสนทางการคาที่สําคัญแหงหนึ่งของจีน สงผล
ใหชาวจีนเริ่มเขามาทําการคาขาย และสิบสองปในนาก็ไดกลายเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง  ปใจจัยที่สองคือนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาลจีนท่ีมีตอชาวไทลื้อแมวารัฐบาลจะสนับสนุนใหเด็กชาวไทลื้อเรียนภาษาไทลื้อควบคูกับภาษาจีนแตการ
เรียนภาษาไทลื้อดวยอักษรโรมันกระทําไดยาก เพราะหลายคําออกเสียงไมตรงกับภาษาไทลื้อ อีกทั้งไมไดนําไปใชประกอบ
อาชีพเด็กรุนใหมจึงอยากเรียนภาษาจีนเพียงภาษาเดียว เพราะมีโอกาหางานงายกวา ปใจจัยสุดทายคือ การดําเนินชีวิตแบบ
ชาวจีนและชาวตะวันตกที่ผานสื่อสารมวลชนทําใหไทลื้อโดยเฉพาะเมืองเชียงรุงนิยมดําเนินชีวิตแบบดังกลาว เพราะคิดวา
ทันสมัยและสะดวกมากกวาการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม  
 ดวยปใจจัยทั้งสามประการสงผลใหชาวไทลื้อทั้งเมืองเชียงรุง และเมืองฮํา  เขตสิบสองปในนา ตองปรับเปลี่ยนภาษา 
คานิยม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หางไกลจากความเป็นไทลื้อแบบดั้งเดิม หากเหตุการณแเชนนี้ยังคงดําเนินตอไปสักวันหนึ่ง
กลุมชาติพันธุแไทลื้อท่ีสิบสองปในนา อาจเป็นเพียงจุดขายและการสรางกระแสวัฒนธรรมไทลื้อแบบใหมเพื่อใหนักทองเที่ยวชม
เทานั้น และนอกจากน้ี ควรศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทลื้อในโรงเรยีนจีน และศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในไทย
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บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีมีจริยธรรมในองค์กร 
 

The Role of the Buddhist Monks to Develop Ethical Leadership in Organizations 
 

พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ 
ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมวัดทองนพคุณ 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาสังคมของประเทศไทยไดนําแนวคิดพัฒนามาจากคําวา “Development” อันเป็นแนวคิดของตะวันตก
มาใชเป็นฐานในการพัฒนา ทําใหการพัฒนามีความยุงยาก สลับซับซอน (Complexity) เพราะเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
มากกวาการพัฒนาดานจิตใจ ในการพัฒนาดานจิตใจ พระสงฆแมีบทบาทสําคัญไดพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนท่ีติดยา
เสพติดใหเลิก จากท่ีเคยติดเหลาใหเลิกเหลา จากท่ีเคยติดการพนันใหเลิกจากการพนัน จากท่ีเคยลุมหลงในไสยศาสตรแ ท่ีเคย
งมงายใหรูใชสติปใญญา จากความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) ใหมีความเห็นท่ีถูกตอง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆแพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน
ใหขยันหมั่นเพียรในการทํามาหาเลี้ยงชีพ และสอนใหขยันเก็บออม ประหยัดใชจายอยางรูคุณคา ไมฟุุมเฟือย หรูหรา หลง
ตามคานิยมที่ผิดๆ และใหรูจักเลือกคบคน โดยใหเลือกคบกับบัณฑิต ใหหลีกเวนจากคนพาล และสอนใหวางตนใหเหมาะสม
กับภาวะแหงตน ในสังคมปใจจุบันพระสงฆแจึงเป็นผูนําในการพัฒนาสังคมอยางมาก (พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลนแ) 
พระสงฆแในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปใจจุบันไดมีสวนชวยพัฒนาภาวะผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมในองคแกร อาทิเชน  ผูนําใน
สถานศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อชวยใหผูนําไดปกครององคแกรใหเกิดความสงบสุข และนําพาองคแกรกาวสู
ความสําเร็จ ดังพุทธพจนแท่ีวา “ถาผูนําประพฤติธรรม  ผูตามก็จะประพฤติธรรมตาม” 
 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาสังคม, ภาวะผู้น าท่ีมีจริยธรรมในองค์กรภาครัฐและเอกชน, พระสงฆ์, ความสุขในองค์กรอย่างยั่งยืน 
 

 
Abstract 
 Social development of the country has developed the concept of the word “Development”. 
The concept of the West as a base for development. The development is complicated is focused on 
the development of spiritual development. In the development of the mind. Buddhist monks play an 
important role in the mental development of the community. Of the drug to dissolve. From ever give 
up drinking alcohol. From your gambling addiction and stop gambling.Been enamored of the magic.To 
ignorant to know wisdom.Of the fault (diehard) to the right (views) clergy in the minds of the 
community, assiduous in making a living.Diligent saving and teaching. I appreciate you spending a luxury 
obsessed with the wrong values. and they were discriminating. By dating a graduate. The work space of a 
bully. And taught to behave according to their own conditions. In today's society, the priest is a leader in 
the development of a good society. Buddhist monks in Thailand have contributed to the development 
of moral leadership. Ethics in the organization.Government leaders to help the country achieve peace.If 
the behavior is wrong. Behavior is justified by the following. Resulted in the sustainable happiness. 
 

Keywords: Social development, Moral leadership, Buddhist, Monks, Sustainable happiness 
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พระสงฆ์กับความเป็นผู้น า 
ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยเกี่ยวของกับพระสงฆแตลอด เชน งานแตงงานก็ตองนิมนตแพระสงฆแมาในงาน

แตงดวย วันเกิดก็ตองนิมนตแพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรทําบุญวันเกิด เจ็บปุวยก็ไปหาพระทําบุญ และบางแหงพระ
อาจเป็นหมอกลางบาน เป็นเจาของตําราหมอยาพื้นบาน ตามภูมิปใญญาชาวบาน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น แตอยางไร
ก็ตาม ที่จะกลาวตอไปนี้เป็นเพียงขอเสนอ (Suggestion) ไมใชคําตอบสําเร็จรูป แตเป็นเพียงแนวคิดของบุคคลหนึ่ง ท่ีมีความ
สนใจในงานของพระสงฆแ ในบทบาทของพระสงฆแ และพยายามที่จะผลักดันบทบาทของพระสงฆแ ใหเป็นประโยชนแตอสังคม 
และใหสังคมมองเห็นประโยชนแนั้นเดนชัดมากขึ้น (พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลนแ)ผูนําหรือผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถชักนําใหผูอื่นปฏิบัติตามไดดั่งใจประสงคแและเกิดความพึงพอใจช่ือวาผูมีภาวะนําที่มีจริยธรรมพระพุทธศาสนา
ไดกลาวถึงภาวะผูนําไววา ผูนําตองมีคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือมีวิสัยทัศนแชํานาญงานและเป็นผูมีอัธยาศัยดีเป็นที่
วางใจของผูอื่นมีบุคลิกนาเช่ือถือสงางามและตองรูจักนําหลักธรรมไปบูรณาการใชอยางเหมาะสมหลักธรรมเหลานั้นไดแก
หลักอธิปไตย 3 รูระบอบการบริหารงานท่ีเหมาะสมแกองคแกรและชุมชน, พรหมวิหาร 4 รูจักใชพระเดชและพระคุณ, สังคห
วัตถุ 4 รูจักหลักการผูกมิตรไมตรีตอคนอื่นไดดี, พละ 5 รูจักบริหารตนเองอยางชาญฉลาดและมีความมั่นคงทางสติปใญญา
และอารมณแ (พระครูสังฆรักษแณรงคแฤทธิ์ฐานวโร, 2554) สวนทฤษฎีภาวะผูนําทางพระพุทธศาสนาและทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปใญญา และการคํานึงถึงปใจเจก
บุคคล (แพรภัทร ยอดแกว, ออนไลนแ) หากนํามาบูรณาการอยางเหมาะสมยอมกอใหเกิดประโยชนแอยางสูงสุดตอองคแกรและ
สังคมและเมื่อจะกลาวถึงบทบาทของการพัฒนาภาวะผูนําที่มีจริยธรรม พระสงฆแถือวามีบทบาทสําคัญเพราะพระสงฆแเป็น
ผูนําทางดานจิตใจ 
 

พระสงฆ์ คือใคร 

 พระสงฆแ คือ ผูซึ่งสละแลวซึ่งสภาวะความเป็นปใจเจกภาวะ แตมีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อ
ชุมชน ตองมีความรูสึกท่ีเป็นชุมชน (Community) เพราะชีวิตตองมีความเกี่ยวของ มีการติดตอสื่อสาร(Communication) 
กันตลอดเวลา ยิ่งในสมัยโบราณดวยแลว วัดหรือพระสงฆแกลายเป็นศูนยแกลางของชุมชนไปในตัว วัดเป็นศูนยแกลางของการ
เรียนรูของชุมชน มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุมกันท่ีวัด มารวมกิจกรรมทางศาสนา เชนมาทําบุญใสบาตรที่วัด ในวันสําคัญ
ทางศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันสําคัญอื่น ๆ และวันที่มีการประชุมเรื่องราว
ที่ทางราชการใหผูนําหมูบานอยางกํานัน ผูใหญบาน เมื่อไดรับเรื่องราวขาวสารจากทางราชการมาก็มาประชุมกันที่วัด 
บทบาทเหลานั้นยังคงดํารงอยูหรือไม ภาวะผูนําชุมชนของพระสงฆแสูญหายไปไหน พระสงฆแถูกวางบทบาทใหเป็นผูนําทางจิต
วิญญาณในการประกอบพิธีกรรมตางๆ และเป็นที่พึ่งทางใจของบุคคลทั่วไป (พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ออนไลนแ) และใน
ปใจจุบันบทบาทของพระสงฆแเริ่มมีความเดนชัดมากขึ้นเพราะสังคมไทยในปใจจุบันถามหาผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
ปกครองชุมชนและองคแกรใหเกิดความสงบสุขเพราะไมวาสังคมหรือองคแกรถามีผูนําที่ประพฤติธรรม ผูตามก็จะประพฤติ
ธรรมตามเรียกวาเกิดความสุขในองคแกร และในบทความนี้จะกลาวถึงผูนําทุกระดับในองคแกรภาครัฐและเอกชน เชนผูนําใน
สถานศึกษา ไมใชผูนําทางการเมือง บทบาทภาวะผูนําของพระสงฆแ คือรูจักการใชหลักอธิปไตย 3 คือ ครองตน ครองคน 
และครองงาน ใชความเมตตา ดังคําวา โลกจะโสภีเพราะมีเมตตา โลกจะโสภาเพราะเมตตาค้ําจุนที่สนับสนุนภาวะผูนําใน
ดานการปกครองสงผลใหเกิดความเสมอภาคในองคแกร , ทําใหมีมนุษยสัมพันธแที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา , การใชหลักความ
เมตตาในการปกครองสงผลใหการบริหารคนและงานของคณะสงฆแมีความสะดวกราบรื่นและความฉลาดในการบริหารอยาง
มืออาชีพเพื่อประโยชนแตอองคแกรและสังคม  
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆแ 
2. เพื่อวิเคราะหแบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆแที่มีผลตอการพัฒนาภาวะผูนําท่ีมีจริยธรรมในองคแกร 
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วิธีวิเคราะห ์
 บทความนี้วิเคราะหแบทบาทภาวะผูนําของพระสงฆแที่มีผลตอการพัฒนาภาวะผูนําที่มีจริยธรรมในองคแกรภาครัฐ
และเอกชนผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความหมายของผู้น าในองค์กร 

ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในบุคคลหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติ
ตามความคิดเห็นความตองการ หรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น (สมชาติ 
กิจยรรยง, 2555) 

ภาวะผูนํา (leadership) สวนสําคัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผูนําและการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของผูนําในฐานะเป็น
ผูใชอิทธิพล (influence)เพื่อเป็นมรรควิธีใหบังเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมผูใตบังคับบัญชา ผูอยูใตอิทธิพล (influence) หรือผู
ตาม (follower) ในสถานการณแตางๆกันผูนําหรือผูบริหารในองคแการมีฐานะเป็นผูใชอิทธิพล และ/หรืออํานาจที่จะปฏิบัติให
บังเกิดความรวมมือ ประสานงานกัน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคแโดยเฉพาะในการบริหารงานนั้น การใชอํานาจหนาที่เพื่อ
ประโยชนแในการปฏิบัติงานนั้นมีอยูเป็นอันมากหากใชอํานาจไปในทางไมสุจริต และไมเป็นประโยชนแตอสวนรวมแลวก็ยอม
นําความเสื่อมเสียมาสูองคแการไดอยางงายดายสรุปและแบงประเภทของผูนําตามลักษณะที่เป็นในเชิงลักษณะและพฤติกรรม
ตาง ๆ ไดดังนี้คือ 

พิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําจากการไดมาโดยอํานาจ ซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมของผูนําแบบนี้ออกเป็น 3 
แบบ (กวี วงศแพุฒ, 2535) คือ 

1.1 ผูนําแบบใชพระเดช (legalistic leader) เป็นผูนําท่ีไดอํานาจตามกฎหมายมักใชอํานาจที่ตนมีอยูทําทุกอยางที่
ตนพอใจ ไมมีการยืดหยุน ยึดกฎระเบียบมาก 

1.2 ผูนําแบบใชพระคุณ (charismatic leader) เป็นผูนําท่ีมิไดใชอํานาจที่ตนมีอยูเป็นเครื่องมือในการบริหาร แต
จะใชศิลปะการเป็นผูนํา โดยสรางบารมี และสรางศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาขึ้นมาเอง ซึ่งจะมีผลผลักดันใหผูปฏิบัติงาน 
ทํางานดวยความเต็มใจ การทํางานในองคแการก็จะมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผูนําแบบสัญญาลักษณแหรือแบบพอพระ (symbolic leader) เป็นผูนําที่ลูกนองยกยองเคารพนับถือตาม
ตําแหนงท่ีไดรับ และเห็นวาเป็นแบบอยางแกลูกนองได ผูนําแบบนี้มักถูกเชิญเป็นประธานในท่ีประชุม หรือเป็นสัญลักษณแใน
การเปิด-ปิดงานตาง ๆ เป็นตน เพราะผูนําในองคแการถือวาเป็นผูที่ขับเคลื่อนองคแการใหไปสูความเป็นสากลดังนั้นแลว
พระสงฆแมีความเป็นผูดานจิตวิญญาณและบทบาทดานการพัฒนาองคแการ 

คําวา องคแการ หรือ องคแกร (Organization) หมายถึง บุคคลกลุมหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงคแหรือ
เปูาหมายอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกันอยางมีขั้นตอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแนั้น 
โดยมีทั้ง องคแการที่แสวงหาผลกําไรคือองคแการที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจ องคแการประกอบดวยสมาชิก
หนวยยอยๆ อยางนอย 2 หนวยขึ้นไป คือ เอกบุคคล และกลุมคนเชน บริษัท หางหุนสวน หางสรรพสินคา รานคาตางๆ 
และ องคแการที่ไมแสวงหาผลกําไร คือองคแการที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนแเป็นหลัก เชน สมาคม สถาบัน มูลนิธิ
เป็นตน (สิริอร วิชชาวุธ, 2553) 

สังคมปใจจุบันพระสงฆแมีสวนเกี่ยวของกับองคแกรที่ไมแสวงหาผลกําไร เชน วัด มูลนิธิ องคแกรการกุศล เป็นตน และ
พระสงฆแมีบทบาททางสังคมมากข้ึน อาทิเชน พระธรรมโกศาจารยแ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระ
มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (ธรรมะเดลิเวอรี่) มีบทบาทดานการพัฒนาผูนําในองคแกร
เชน ผูบริหารสถาบันการศึกษา เพราะพระสงฆแถือวาเป็นผูนําทางจิตวิญญาณและมีศิลปะในการครองตน ครองคน ครองงาน 
คือเป็นผูมีทั้งปริยัติ และปฏิบัติและในที่น้ีจะกลาวถึงบทบาทของพระสงฆแกับการพัฒนาภาวะผูนําที่มีจริยธรรมในองคแกร คือ
ผูนําในระดับองคแกร เพื่อใหสังคมไดรับรูถึงบทบาทของพระสงฆแในสังคมปใจจุบัน 
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บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาผู้น าในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
พระสงฆแตองศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอยางในดานภาวะผูนําที่มีจริยธรรม โดยการนําเอา

หลักธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาในดานผูนําตามแนวพุทธ ประยุกตแรวมเขากับหลักผูนําสากลของโลก ดวยเหตุผล
ที่วาโลกยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตนแ คือตองเกงวิชาชีพ และมีวิชาธรรม ซึ่งมีการผสมผสานดานวัฒนธรรม,คานิยม,ประเพณี 
อยางหลากหลาย โดยเริ่มตนที่ตัวพระสงฆแเอง และสงผานสูผูนําในองคแกรภาครัฐและเอกชน เชนผูนําในสถานศึกษาตาง ๆ
หลักทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาภาวะผูนํา 5 ขั้นตาม (John C. Maxwell, 2012) มาประยุกตแดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูนําระดับที่ 1 คือ ผูนําตามตําแหนงหนาที่ (position) ผูนําในระดับนี้เป็นผูนําที่มีสิทธิ์และอํานาจตามหนาที่ตาม

ขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย (formal) ลักษณะภาวะผูนําในระดับนี้คือ ยึดกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และผังองคแกรตาง ๆ 
เพื่อสั่งการและควบคุมคนในองคแกร การทุมเทในงานของผูนําระดับนี้จะทําในขอบเขตหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย หรือเรียกวา
ทํางานตามคาจางที่ไดรับ บุคคลในองคแกรจะปฏิบัติตามเพราะเป็นหนาที่ตามระดับสายการบังคับบัญชา ทํางานใหบรรลุ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ผูนําในระดับที่ 2 คือ ผูนําท่ีไดรับการยอมรับและบุคคลในองคแกรยินยอมทําตาม (Permission) ในระดับนี้สิ่งที่เป็น
กุลแจหลักคือ ตองมีความรักในตัวผูคนสามารถสรางสายสัมพันธแกับบุคคลในองคแกรไดเป็นอยางดี หัวใจของภาวะผูนํา อยูที่
การมีอิทธิพล (Influence)  ในการผลักดันหรือโนมนาวจิตใจคนในองคแกรใหทําสิ่งตางๆนั้นเอง ความแตกตางของผูนําระดับ
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ที่ 2 กับผูนําระดับที่ 1 คือ บุคคลในองคแกรจะยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งดวยความสมัครใจ ใหความเครารพทุมเทแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติหนาที ่ๆ ไดรับมอบหมายอยางเตม็ความสามารถ ดังนั้นผูนําในระดับที่ 2 นอกจากจะมีบทบาทตามหนาที่
การงานแลว ยังเขาไปมีบทบาทอยูในใจของบุคคลในองคแกร เป็นท่ีรักของบุคคลในองคแกร  

ผูนําในระดับที่ 3 คือ ผูนําที่สรางผลงาน (Production) คําจํากัดความที่จะทําใหเขาใจภาวะผูนําในระดับนี้ไดดี
ที่สุดคือ "คาของคน อยูท่ีผลของงาน"ผูนําระดับท่ี 3 นี้ไตขึ้นมาจาก ระดับที่ 1 และ 2 สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาคือ เป็นผูนําท่ีมีการสราง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคแใหกับองคแกร ผานการพิสูจนแตนเองดวยการสรางผลงานใหเป็นที่ประจักษแ ทั้งเป็นรูปธรรม
และนามธรรม ขณะอยูในตําแหนงผูนําในระดับที่ 3 นี้เป็นชวงเวลาที่สําคัญในการสะสมประสบการณแความสามารถสวนตัว 
และ เพิ่มพูนความเป็นท่ีนิยมชมชอบตอบุคคลในองคแกรทุกระดับ เพ่ือเป็นฐานในการกาวไปสูภาวะผูนําในระดับ ท่ี 4 และ 5 

ผูนําในระดับที่ 4  คือ ผูนําที่มีทักษะในการพัฒนาคนและสรางคนไดงานของผูนําระดับที่4นี้มีความระเอียดออน
มากกวาทุกระดับที่ผานมา จําเป็นตองอาศัยประสบการณแความเชี่ยวชาญที่สูงมาก เพราะการมองคนใหออกและดึงศักยภาพ
ที่มีอยูใหออกมา เป็นเรื่องที่ไมใชใครๆก็ทําได ผูนําในระดับที่ 4 นี้จะตองมีทักษะในการสรางคานิยม สรางบรรยากาศในการ
ทํางาน และวัฒนธรรมในองคแกรใหเกิดขึ้นได ตัวอยางเชน สรางสิ่งที่เรียกวา ความศรัทธา ท้ังตอตนเองและองคแการใหเกิดขึ้น
ได ภาระหนาที่ของผูนําระดับที่ 4 นี้ไมใชการสรางผลงานดวยมือและอํานาจหนาที่ของตนเอง แตคือการใหอํานาจคนใน
องคแกร สอนงานใหคนในองคแกรสรางผลงาน 

ผูนําในระดับที่ 5 คือ ผูนําท่ีมีบารมี (Charismatic leadership) ในระดับนี้ผูนําเกงๆสัก100คนจะมีสัก1คนเทานั้น
ที่มีพรสวรรคแสามารถพัฒนาตนเองจนมาถึงระดับนี้ได ผูนําระดับที่ 5 นี้จะมีลักษณะนาเคารพ นาไววางใจ เป็นที่พ่ึงพิงทางใจ
ได เป็นที่ปรึกษา มีความรัก ความเมตตา ใหคนทุกคนอยางไมมีขีดจํากัด ผลงานที่ผูนําในระดับนี้สรางขึ้นจะคงอยูตอไปขาม
ยุคขามสมัย ตัวอยางเชนพระพุทธเจา , มหาตมะ คานธี, เนลสัน เมนเดลและที่ใกลตัวประชาชนชาวไทยมากที่สุดคือ 
พระมหากษัตริยแไทย ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาบารมีจะถึงขึ้นนี้เรียกวา "พระโพธิสัตวแ" หมายถึง บุคคลที่บําเพ็ญ
บารมีหรือกระทําความดีตาง ๆ เพื่อใหตรัสรูพระสัมมาสมัโพธิญาณเป็นพระพุทธเจาในอนาคตกาล ตองอาศัยการสะสมบารมี
มานานับชาติไมถวน 

ดังนั้นแลวพระสงฆแจึงตองเป็นผูมีทั้งองคแความรูทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปคือพูดให
เขาใจงายๆ คือ ตองเป็นผูมีวิชชาและจรณะและตัวพระสงฆแตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อกาวใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ ตองทันเหตุการณแ ทันความตองการ และทันเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นผูนําของการเปลี่ยนแปลงได
อยางยั่งยืน คือเป็นผูมีทั้งปริญญาวิชาชีพ และปริญญาวิชาธรรม พรอมที่จะพัฒนาบุคคลในองคแกรใหมีทักษะ 3 ก.คือ เกง
งาน เกงคน เกงคิด ใหผานตามลําดับขั้นดังน้ี 
 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านภาวะผู้น าในระดับที่ 1 
ตามหลักของคานิยมในคําอธิบายของขอนี้คือความกตัญโูกตเวทีทุมเทหาทางพัฒนาดานการเป็นผูนํา พัฒนา

ทักษะดานงานที่ไดรับมอบหมายใหดีขึ้น สรางเปูาหมายของตนเองขึ้นวา ตองการไตระดับภาวะผูนําถึงระดับไหน วางแผน
งาน กําหนดระยะเวลา และทุมเทอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุเปูาหมายสรางรูปแบบการเป็นผูนําของตัวเอง เป็นจุดที่ดีที่สุดที่จะ
สรางคุณลักษณะใหกับตัวเองสิ่งที่ตองทําความเขาในมี 3 เรื่องคือ 1. เราเป็นแบบไหน  2. คานิยมเราเป็นอยางไร 3. เรา
อยากเป็นผูนําแบบไหนการพัฒนาผูนําระดับที่ 1 ใหอยูในใจขององคแกร ผูนําระดับนี้จะประสบความความสําเร็จไดตองมี 
ธรรมะสําหรับผูบรหิารองคแกรขอหน่ึง คือนิวาตะ หมายถึง ความออนนอมถอมตน เพราะผูนําบางประเภทมีอัตตาในตัวเองสูง
เพราะคิดวาตัวเองคือผูนําแลวไมมีใครสามารถแนะนําได ผูนํามี 2 ประเภท คือ 1 ผูนําที่นั่งอยูบนหัวคน และ 2 ผูนําที่นั่งอยู
ในใจคน ผูนําที่สวมหัวโขนขมคนอ่ืนตลอดเวลา จัดวาเป็นผูนําที่นั่งอยูบนหัวคน เนนเรื่องวิสัยทัศนแ ลดอัตตาตัวตนหรือ อีโก
ของตนเอง จากตําแหนงหนาที่ แลวมุงไปที่เปูาหมายอันจะเกิดประโยชนแที่ยิ่งใหญกวา การสรางภาพลักษณแเพื่อการเขาหา
สมาชิกในทีม ไมใชรอใหคนในทีมเขามาหา เรียนรูและทําความรูจักความสรางความคุนเคย กับทีมผูนําตองวางตัวใหเขาถึงได
หัดพูดวา "ผมไมรู" แทนท่ีจะทําตัวเป็นกูรู ทุก ๆ เรื่อง เป็นไปไมไดที่จะมีใครรูและเกงไปทุกเรื่องเปิดโอกาสใหทั้งตนเองและ
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ทีมงานไดเสนอความคิดเห็นและสรางผลงานรวมกันหาคนมาฝึกสอนภาวะผูนํา เพราะหากคิดวามีภาวะผูนําดีที่สุดแลวนั้น 
เป็นความคิดที่อันตรายมาก ตองมีที่ปรึกษา และยอมรับคําวิพากษแวิจารณแไดและผูนําท่ีมีจริยธรรมตองรูเทา รูทัน รูกัน และรู
แก เพื่อจะพัฒนากาวสูภาวะผูนําในระดับที่ 2 คือ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านภาวะผู้น าในระดับที่ 2 
ตองมีทัศนคติที่ดีตอคนอื่น เพราะเป็นกุญแจสําคัญมากหากรักคนอื่นและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นดังพุทธพจนแที่วา 

ผูใหยอม ยอมผูกมิตรไวได หากช่ืนชอบบุคคลอื่นจริง ๆ ฝุายตรงขามยอมสัมผัสได เตือนตัวเองเสมอวาใหใสใจความรูสึกของ
ผูอื่น มีสํานวนไทยท่ีดีมากวา พรสวรรคแที่ยิ่งใหญของผูนําคือ"เอาใจเขามาใสใจเรา"ทําความรูจักตนเองใหดีกอน กอนจะสราง
ความสัมพันธแกับผูอื่นใหดีไดนั้น ผูนําจะตองมีบุคลิกท่ีคนอ่ืนอยากเขาใกลฝึกการใชองคแประกอบ 5 ประการเหลานี้   

1. รูจักตนอง - บุคลิกภาพ สภาพอารมณแ ความสามารถ ขอดีขอเสียของตนเอง 
2. เรื่องภาพลักษณแของตัวเอง - จัดการปใญหาสวนตัวได คิดถึงตัวเองในดานบวก 

 3. ซื่อสัตยแกับตนเอง - มองตนเองตามความเป็นจริง ยอมรับเผชิญความจริงไดแมจะเจ็บปวด 
 4. พัฒนาตนเอง - พัฒนาความสามารถดานการสรางความสัมพันธแ 

5. รับผิดชอบตอตนเอง - รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง 
ผูนําระดับที่ 2 ควรมีความออนนอมถอมตนจะทําใหผูนําไดรับการยอมรับจากคนทั่วไป เมื่อไดรับการยอมรับมาก

เทาไร เขาก็มีอํานาจเพิ่มเป็นเงาตามตัวมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น ผูนําในองคแกรตองวางตัวออนนอมถอมตนเหมือนกับแมน้ํา 
แมน้ํายิ่งใหญเพราะวางตัวต่ําจึงเป็นที่รองรับสายน้ําซึ่งเป็นแหลงรวมของน้ําใจอันงดงามตามหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 
ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่น (คูมือธรรมศึกษาช้ันตรี,2552) 

1. ทาน โอบออมอารี  
2. ปิยวาจา วจีไพเราะ 
3. อัตถจริยา สงเคราะหแทุกคน 
4. สมานัตตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย 

    และผูนําที่มีจริยธรรม ตองอภิบาลคนดี คือใหโอกาสคนดี สนับสนุนคนดีใหไดมีโอกาสทํางาน ไดบริหาร จะได
นําพาองคแกรกาวสูความสําเร็จเพื่อกาวไปสูผูนําระดับที่ 3 คือ 
 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านภาวะผู้น าในระดับที่ 3 
อยากไดทีมงานแบบไหนตองทําตัวแบบนั้น ดังพุทธพจนแท่ีวา “เมื่อฝูงโคขามน้ํา ถาโคหัวโจกขามไปตรง  ลูกฝูงก็จะ

ขามไปตรงตาม ถาโคหัวโจกขามคดไปคดมา ลูกฝูงก็จะขามคดไปคดมา เชนเดียวกับสังคมหรือประเทศชาต ิ ถาผูนําประพฤติ
ธรรม ผูตามก็จะประพฤติธรรมตาม ถาผูนําไมประพฤติธรรม ผูตามก็ไมประพฤติธรรม” ทําความเขาใจวา ทีมงานแตละคน
สรางผลงานไดตรงจุดไหนบาง ลักษณะเดนอยางหนึ่งของภาวะผูนําระดับที่ 3 ที่สมบูรณแแบบนั้น คือรูวาจุดไหนที่เพื่อนรวม
ทีมจะเพิ่มคุณคาใหทีมงานไดมากที่สุด เทานั้นยังไมพอตองรูวาจุดไหนที่คนอื่น ๆ ที่เหลือสามารถจะเพิ่มคุณคาใหไดบาง
แสดงวิสัยทัศนแอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาทิศทางของการทํางานสรางทีมงาน เมื่อทีมรูวิสัยทัศนแ ก็ตองเรียนรูจุดออนและจุดแข็ง
ของทีม เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออนใหดีขึ้นแกไขปใญหาตาง ๆ ดวยการสรางกระแสในเชิงบวก  สรางความทาทายในการ
ทํางานเพื่อนใหคนในทีมดึงเอาศักยภาพออกมา และใหกําลังใจเมื่อเจอปใญหาอุปสรรคแเป็นที่ปรึกษาอยางใกลชิดสังเกตวา
สมาชิกแสดงออกอยางไรกับกระแสในทางบวก  

- พวกสรางกระแส (คนท่ีสรางผลงานตาง) 
- พวกรับกระแส (คนท่ีไปตามกระแส) 

 - พวกทําลายกระแส (คนท่ีกอปใญหา รวมทั้งทําลายขวัญกําลังใจ) หาทางรับมือ และรักษากระแสทางบวก จนงาน
สําเร็จลุลวงเรียงลําดับความสําคัญ และวางแผนงานเพื่อจะทุมเทกับเนื้องานท่ีสรางผลงานตอความสําเร็จโดยตรงคิดริเริ่มใน
การสรางการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคแ เพื่อใหเกิดกระแสในแนวบวกในการสรางผลงาน และพรอมรับผิดชอบใน
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ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นดวยตนเองอยาละเลยภาวะผูนําในลําดับท่ี 1-2 เพราะมีเรื่องที่ตองทํามากมายของผูนําระดับที่ 
3 จนอาจบางครั้งผูนําหลงลืมเรื่องของคนไปเพราะผูนําท่ีมีจริยธรรม ตองพัฒนามวลชล คือพัฒนาคนรวมงานและองคแกรให
กาวหนา กาวไกล ดวยวิสัยทัศนแ ดวยวิสัยธรรมเพื่อกาวเขาสูความเป็นภาวะผูนําในระดับที่ 4 คือ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านภาวะผู้น าในระดับที่ 4 
เต็มใจท่ีจะพัฒนาตนเองตอไป ผูนําในระดับที่ 4 จะมีทีมงานที่มีความสามารถ (Talent)ในการสรางผลงานเกิดขึ้น

แลวมักจะตกหลุมพรางอยางหนึ่งที่เรียกวาหลุมสบาย หากผูนําตดิอยูในหลมุนี้ทีมงานและองคแกรจะไมเติบโตเทาท่ีควร ตอมา
สิ่งที่ตองใสใจคือ การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผูนําระดับที่ 4 มักจะเป็นผูสอนใหความรูประสบการณแและ
กําลังใจตามภาวะผูนําท่ีตนมีอยู แตสิ่งแยๆที่อาจเกิดขึ้นไดก็คือ การที่ผูใหความรูไมยอมรับความรูจากผูอื่นผูนําในระดับที่ 4 
ตองมีความพยายามในการพัฒนาผูคนในทีมงานตามแนวพุทธดังนี้ เกงคิดตามหลักธรรมคือ หลักพหูสูต สุตะ จินตะ ปุจฉา 
ลิขิต (คูมือธรรมศึกษาช้ันตรี,2552) 

สุ (ฟใง) : รูเพราะการฟใง ผูที่จะเรียนรูไดดีตองฟใงใหมาก ฟใงอยางตั้งใจ ตอเนื่อง มีสมาธิ ซึ่งจะตองควบคูไปกับการ
อานมากดวย 

จิ (คิด ) : รูไดดวยการคิด การจินตนาการ สรางสรรคแ เมื่อฟใงแลวอานแลว ตองนํามาคิด เช่ือมโยงความสัมพันธแ 
เปรียบเทียบ เรียกวาคิดอยางมีวิจารณญาณ แลวคัดเลือกไดอยางเหมาะสม  

ปุ (ถาม) : รูไดดวยการสอบถาม คนควา การสืบคนหาความรู เพื่อใหไดขอมูลมากยิ่งข้ึน หรือถูกตอง หรือหาขอมูล
ที่เกี่ยวของได 

ลิ (เขียน) : รูไดดวยการเขียน จดบันทึกความรูดวยความเขาใจจากการฟใง การคิด การถาม  
จัดการปใญหาความไมมั่นใจตนเอง ผูนําที่กลัวจะถูกผูอื่นมองในแงราย หรือกลัวจะมีใครมาแยงตําแหนง ผูนําจะไม

ยอมพัฒนาคนอื่น ๆ ทําใหไมพัฒนาสูภาวะที่สูงขึ้นได สิ่งที่ตองทําคือปรึกษาคนที่ไวใจได หรือปรึกษามืออาชีพเลือกพัฒนา
กลุมคนที่เกงที่สุด ผูนําตองเลือกที่จะทุมเทเวลา แรงกายแรงใจกับคนที่สามารถสรางผลงานไดอยางแทจริง หากผูนํา
วิเคราะหแคนผิดก็จะเสียเวลาใหกับคนที่ไมเหมาะสมทุมเทเวลาไปพัฒนาผูนํา การพัฒนาคนตองใชระยะเวลา วิธีการก็คือ 
สรางระบบใหมีคนมาชวยเราทํางาน เพื่อจะแบงเวลาเป็นพี่เลี้ยงผูนําคนอื่นไดสรางกระบวนการพัฒนา เบนจามินแฟรงคลิน
(Benjamin Franklin) ตั้งขอสังเกตวา “ดวงตาของอาจารยแทํางานหนักกวามือของทานทั้งสองขาง” มีความสามารถในการ
มอง แยกแยะ และวิเคราะหแ คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาผูคนผสมผสานดานที่ออนโยนกับดานที่หนักแนน ผูนําระดับที่ 4 
จะตองจัดการเรื่องงานและเรื่องคนไปพรอม ๆ กันทักษะสําคัญที่สุดอยางหนึ่งคือ ทําใหคนอื่นเกิดความกระตือรือรนในการ
สรางผลงานและเรียนรูสิ่งใหมๆตองเป็นแบบอยางของผูนํา พี่เลี้ยงที่ใคร  ๆ ก็เขาหาไดงายผูนําที่มีจริยธรรมควรมองไปที่
เปูาหมายเรียกวา มองขางหนาก็มีหวัง  มองขางหลังก็มีสุข เพื่อกาวสูภาวะผูนําในระดับที่ 5 คือ 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผ่านภาวะผู้น าในระดับที่ 5 
ลักษณะผูนําในระดับที่ 5 ความมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินชีวิต 
- มีความฉลาดในการดํารงชีวิต อยูในสังคมอยางมีความสุข 
- ฉลาดในการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
- ฉลาดในการบริหารเงิน และบริหารเวลา 
- สรางระบบความเป็นอยูของครอบครัว อยางมีความสุข เพราะผูนําที่มีจริยธรรมตองนั่งอยูในหัวใจคน ผูนําที่นั่ง

อยูในใจคนหมายถึงใชพระคุณในการปกครององคแกร ดังคําที่ทานบอกวา สรางพระเดชมีแตขาดทุน สรางพระคุณมีแตกําไร 
เป็นเรื่องที่ผูนําในยุคปใจจุบันตองนํามาประยุกตแใชในการดูแลองคแกร สวนบทบาทของพระสงฆแตองสรางและสงเสริมผูนําใหมี
จริยธรรมดังตอไปนี้คือ 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาผู้น าในองค์กร  
เนนเรื่องที่ตัวเองถนัด นําความเชี่ยวชาญเหลานั้นมาถายทอดใหผูนําที่เราตองการพัฒนาสรางกลุมบุคคลใกลชิดที่

คอยชวยไมใหลืมตัว บุคคลกลุมนี้อาจเป็นคนใกลตัวท่ีรักเราแทจริง อยางไมมีเง่ือนไขพรอมเป็นกระจกสะทอนความเป็นจริง
ของเรา กลาที่จะทักทวงในสิ่งที่ผิดและไมสมควรทําเฉพาะงานที่สําคัญ ในองคแกรตองมีการวิเคราะหแและเลือกแบงเวลาให
เหมาะสมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาภาวะผูนําท่ีมีจริยธรรม ปใจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการสรางองคแกร
ระดับ 5 คือสรางและรักษาบรรยากาศที่ผูนําในระดับ 1-4 มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาศักยภาพและผลงานตลอดเวลา 
สรางโอกาสใหผูนําคนอ่ืน ๆ สามารถไตขึ้นในระดบัสูงสุดได เพราะถาไมเปิดโอกาสในระดับสงูสุดผูนําระดับ 5 อาจไมเจอผูนํา
ในระดับเดียวกันอีกเลยก็เป็นไดสรางสุดยอดผูนํา คนหาผูนําท่ีมีศักยภาพ ใกลเคียงหรือสูงกวา และเขาไปเป็นพี่เลี้ยงแบบตัว
ตอตัววางแผนรับชวงตอ ไมมีใครที่จะอยูค้ําฟูาได หากตองการที่จะใหสิ่งที่สรางไวยังดํารงอยูตอไปตองคิดเรื่องในขอนี้และ
ดําเนินการเสียตั้งแตวันนี้ หากยังไมพบเจอผูเหมาะสมใหลงคนหาและพัฒนาในทันทีวางแผนมอบสิ่งดี  ๆ ใหแกคนรุนหลัง 
มรดกที่มีคาสูงสุดคือการเป็นแบบอยางทางจิตวิญญาณ,ทัศนคติที่ดี, ความคิดที่ดี,ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งมีคามากกวา
ตําแหนงหรือทรัพยแสินใดๆใชความสําเร็จในดานภาวะผูนํา สรางสิ่งที่เป็นประโยชนแทิ้งไวแกสังคม ดังคําวา ทําความดีเพื่อตน
อยูแคสิ้นลมทําความดีเพื่อสังคมอยูตลอดกาลนาน  

และสิ่งสําคัญที่ตองทําความเขาใจ เวลาที่จะพัฒนาภาวะผูนําจากระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 5 คือตองรูถึง
ความสัมพันธแที่มีตอกัน ของภาวะผูนําแตละระดับเพื่อที่จะพัฒนาไปตามลําดับขั้น ดังนี้ 

แมจะกาวไปในระดับที่สูงขึ้น แตจะตองไมทิ้งของเดิม การพัฒนาภาวะผูนํานั้นจะเป็นเหมือนการกาวขึ้นบันได ซึ่ง
จะตองมีฐานเดิมรองรับภาวะผูนําในตัวจะแสดงกับแตละบุคคลแตกตางกัน สิ่งท่ีทําใหเขาใจไดอยางชัดเจนคือ ผูที่เป็นผูนําใน
ระดับที่ 4 ในที่ทํางาน แตบทบาทผูนําคุณอาจอยูใน ระดับที่ 2 กับเพื่อนบาน และอาจอยูในระดับที่ 1 กับลูก ถาไมมีเวลา
ใหกับลูกๆ ในกรณีที่มีการยายที่ทํางานใหม ถึงแมจะเป็นตําแหนงท่ีสูงขึ้นหรือเทาเดิม การสรางภาวะผูนําตองเริ่มตนตั้งแต 1 
ใหม แตการพัฒนาจะใชเวลานอยลงเนื่องจากมีผลงานและประสบการณแมากอน การไตลําดับนั้นตองคอยเป็นคอยไป แตการ
รวงลงมาอาจเกิดขึ้นช่ัวพริบตา ซึ่งเรื่องที่ตองระมัดระวังและมีความละเอียดออนมาก ใหลองนึกจินตนาการดูหากพัฒนา
ภาวะผูนํามาถึงระดับ 3 ในการสรางผลงานหากเกิดตัดสินใจผิดพลาด สรางความเสียหายใหเกิดขึ้นกับองคแกร ความผิด
ทั้งหมดจะตกมาอยูที่ตัวผูนําทันทีตองแสดงความรับผิดชอบแตไมตองกังวลจนเกินไป เพราะภาวะผูนําในระดับที่ 2 (สาย
สัมพันธแ)อาจทําใหไมโดนไลออกและไดรับโอกาสใหแกตัวได เนื่องจากจะหาคนมาแทนในระดับที่ 3 ขึ้นไปนั้นไมใชสิ่งที่จะหา
หรือสรางมาไดงายๆนั้นเองการไตระดบัของภาวะผูนําไมสามารถไตขึ้นไดเพียงลาํพัง สิ่งที่อธิบาย ประโยคขางตนไดดีที่สดุ คือ 
“ถาคิดวาตนเองเดินนําผูอื่นแตกลับไมมีใครเดินตาม แสดงวาคุณกําลังเดินเลนอยูเทานั้นเอง” สภาพความเป็นจริงจะเป็น
คําตอบที่แทจริงวาตอนนี้เป็นผูนําอยูในระดับไหน ดังนั้นสิ่งที่ควรจําคือ “ภาวะผูนําคือการยอมรับคนอื่นในแบบที่เขาเป็น 
แลวพาพวกเขากาวเดินไปท่ีไหนสักแหง” คํากลาวของ ซี ดับบลิว เพอรแรี่ หัวหนานิกาย เควกเกอรแเพราะผูนําจะตองมีกายใจ 
สะอาดไมกลัวการตรวจสอบ และผูนําตองทําตัวใหเหมือนรวงขาว ยิ่งสูงยิ่งตองออนนอม และบทสรุปของพระสงฆแกับการ
พัฒนาและภาวะผูนําท่ีมีจริยธรรมในองคแกร 

 

บทสรุปบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีมีจริยธรรมในองค์กร 
พระสงฆแมีบทบาททางภาวะผูนําสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความเจริญรุงเรืองเรื่อยมาถือไดวาเป็นแกนกลางที่ได

ชวยนําสื่อแสงแหงพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาชวยพัฒนาจิตใจของประชาชนใหเป็นคนดีมีศีลธรรมใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในการแกปใญหาชีวิตประจําวันเหตผุลเหลานี้เป็นสวนหน่ึงที่แสดงใหเห็นความสาํคัญและความสมัพันธแของพระภิกษุ
สงฆแที่มีตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยและการไดศึกษาประวัติพระสงฆแ เป็นสวนหน่ึงทําใหทราบบทบาทสําคัญที่ทาน
ไดสรางคุณประโยชนแแกชุมชนสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นการนําเสนอใหรูจักธรรมะและพระดีทั้งนี้เป็นการ
ชวยยกระดับจิตใจใหพุทธบริษัทมีความรูตื่น เบิกบานใจเกิดกําลังและแสงสวางที่จะปฏิบัติตาม  ในยุคปใจจุบันสังคมไทยยัง
ขาดผูนําท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางความเจริญอยางมั่นคงถาวรใหแกประเทศชาติ จึงควรเริ่มตนที่จะพัฒนาผูนําใหเป็น
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แบบอยางที่ดีโดยเริ่มจากผูนําในระดับองคแกร  เพื่อสรางภูมิปใญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change) ใหสังคม
เกิดความสงบสุขตามหลักของนักปกครอง คือ สังคมที่มีธรรม  มีการใหความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเสียสละ เป็นสังคมแหงการ
แบงปใน ตามหลักการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และเมื่อพระสงฆแมีบทบาทที่
ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาภาวะผูนําท่ีมีจริยธรรมในองคแกร คือผูนําในสถานศึกษา ผูนําในองคแกรภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริม
ใหผูนําเหลานี้มีศิลปะในการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อสรางและเปลี่ยนแปลงองคแกรที่ปกครองใหเกิดความสุข และ
ประสบความสําเร็จ ดังคําที่วา “มองขางหนาก็มีหวัง มองขางหลังก็มีสุข” และการพัฒนาที่ดีจะเกิดขึ้นและประสบ
ความสําเร็จได  ตองเริ่มที่ตัวเรา ดังปรัชญาการพัฒนาที่วา “จะปลูกพื้น ตองเตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนา
ตองเตรียมการ จะพัฒนาอะไรก็ติด ถาไมคิดพัฒนาตน” ดังนั้น พระสงฆแตองพัฒนาภาวะผูนําทางจริยธรรม ใหเกิดขึ้นกับ
ตนเองกอน และพระสงฆแจึงจะนําความรูและประสบการณแที่มีสงผานไปสูผูนําองคแกรในยุคปใจจุบันได จากการวิเคราะหแและ
สังเคราะหแผูนําท่ีมีจริยธรรม มีดังนี้คือ 

ผูนําองคแกรที่ดีและมีจริยธรรมควรเป็นแบบอยางตอองคแกร ควรถือแนวทางธรรมาธิปไตยคือใหเหตุผลขอเท็จจริง
มาพิจารณาตัดสินเรื่องราวตางๆและจะตองหลีกเวนการนําหลักอัตตาธิปไตยมาใชบริหารงานเพราะเป็นแนวทางที่เสี่ยงตอ
การลมเหลวขององคแกรและงานนอกจากนั้นยังตองเวนจากการใชเสียงขางมากโดยไมชอบธรรมหรือที่เรียกวาโลกาธิปไตย 
ตองมีธรรมะในการครองตน ผูนําที่ดีพึงศึกษาภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา และทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณแ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปใญญา และการคํานึงถึงปใจเจกบุคคล แลวนํามา
ประยุกตแใชในความเป็นผูนําที่ทันสมัยและรูทันโลกอยูเสมอ ผูนําที่ดีและมีจริยธรรมพึงรูจักบุคคลกลุมคนบริษัทองคแกรเพื่อ
กําหนดสถานการณแตางๆใหเป็นไปเพื่อประโยชนแขององคแกรที่ตนบริหารและนําพาองคแกรกาวสูความสําเร็จ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียและองค์การการประชุมอสิลาม 
Malaysia and Organization of Islamic Conference 
 

อภิรดา งามวงศ์สกลเลิศ 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาความสัมพันธแระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลยั 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคแที่จะศึกษาการใชศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางเครือขายและ
ความสัมพันธแทางดานเศรษฐกิจและการเมืองระหวางมาเลเซียกับโลกมุสลิม รวมถึงการเขาไปมีบทบาทในโอไอซี การศึกษานี้
ไดใชกรอบความคิด Foreign Policy Tools เป็นกรอบในการวิเคราะหแซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงบทบาทของศาสนาตอการกลายเป็น
หนึ่งในเครื่องมือท่ีใชเป็นกลยุทธแในการดําเนินความสัมพันธแระหวางประเทศ โดยงานวิจัยฉบับนี้มีสมมติฐานที่วามาเลเซียได
ใชอิสลามเป็นเครื่องมือในการสรางเครือขายและความสัมพันธแของมาเลเซียกับโลกมุสลิม รวมถึงการเขาไปมีบทบาทในโอ
ไอซี ซึ่งกอใหเกิดกอใหเกิดผลทางดานบวกแกมาเลเซียเป็นอยางมากโดยเฉพาะการไดรับการยอมรับจากเวทีระหวางประเทศ
และผลประโยชนแทางดานเศรษฐกิจระหวางมาเลเซียกับกลุมประเทศสมาชิกโอไอซีในหลาย ๆ ดานไมวาจะเป็นทางดาน
การคาและการลงทุน เป็นตน 
 

ค ำส ำคัญ: มาเลเซีย, องค์การการประชุมอิสลาม, อิสลาม, ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
 
Abstract 

This study aims to examine Islam role towards economic and political relations in Malaysia and 
Muslim world. This study considers Islam as a tool which additionally plays an important role in OIC. 
The concept of foreign policy tools will be selected as a framework to indicate role of religious as a 
strategy to progress in international relations. The hypothesis of this paper is that Malaysia uses Islam for 
creating connections and relations between Malaysia and Muslim World by attending in OIC.  Moreover, 
this participation does not only bring the acceptance Malaysian status in international stage but also 
leads to economic interests between Malaysia and the OIC’s members such as trade and investment. 
 

Keywords: Malaysia, Organization of Islamic Conference, Islam, Economic, Interests 
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บทน า 
 มาเลเซียถือไดวาเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เขาเป็นสมาชิกองคแการการประชุมอิสลาม 
(Organization of Islamic Conference - OIC)1 ซึ่งถือไดวาเป็นองคแการระหวางประเทศของโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญที่สุด
เนื่องจากการมีสมาชิกประเทศมุสลิมเขารวมถึง 57 ประเทศรวมทั้งปาเลสไตนแ2 อีกทั้งประเทศสมาชิกขององคแการนี้ยัง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคไดแก เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต นอกจากการไดเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เขารวม 
แลวแตยังไดเป็นหนึ่งในประเทศผูรวมกอตั้งโอไอซีซึ่งประกอบไปดวย ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และมาเลเซีย ท้ังที่มาเลเซีย 
ไมใชประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุนี้จึงเป็นท่ีนาสนใจในการทําความเขาใจ
ถึงบทบาทของศาสนาอิสลามที่มีตอการเขารวมเป็นสมาชิกของโอไอซีรวมถึงบทบาทตางๆที่มีมาเลเซียมีตอองคแการนี้ใน
บทความนี้จึงตองการที่จะอภิปรายถึง 3 ประเด็นหลักที่จะชวยใหเขาใจถึงความสัมพันธแระหวางมาเลเซียและองคแการการ
ประชุมอิสลามไดดียิ่งข้ึน อันไดแก  อิสลามกับการเมืองมาเลเซีย ความสัมพันธแระหวางมาเลเซียและโอไอซี และประโยชนแที่
มาเลเซียไดรับจากการเขาเป็นสมาชิกโอไอซี 
 

อิสลามกับการเมืองมาเลเซีย 
เมื่อกลาวถึงการเมืองของมาเลเซียเราคงไมสามารถปฏิเสธถึงบทบาทที่สําคัญของศาสนาอิสลามที่ มีตอการเมือง

ของมาเลเซียไปได เนื่องจากอิสลามถือไดวาเป็นปใจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอการเมืองภายในและภายนอกระหวางประเทศ
ของมาเลเซีย อีกท้ังยังมีสวนผลักดันใหนําไปสูการดําเนินโยบายตางประเทศของมาเลเซียที่มีตอโลกมุสลิม กลาวคือ บทบาท
ของศาสนาอิสลามที่มีตอการเมืองมาเลเซียนั้นเป็นไปในรูปแบบของการใชศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือหนึ่งในทางการเมือง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแไปตามแตยุคสมัยและบริบททางการเมือง สําหรับประเทศที่ไดรับเอกราชในปี ค.ศ.1957 อยาง
มาเลเซียศาสนาจึงถูกนํามาใชเพื่อเป็นเครื่องมือในการสรางความเป็นอัตลักษณแ (Identity) ของชาติ (Shamsul, 1997) ใน
ระยะแรกเริ่ม แตเมื่อเวลาผานไปศาสนาอิสลามไมไดถูกใชเป็นเพียงเครือ่งมือท่ีชวยใหเกิดความเป็นอัตลักษณแของชาติสําหรับ
รัฐที่เพิง่ไดรับเอกราชจากเจาอาณานิคมเทาน้ัน แตไดถูกพัฒนาใหกลายมาเป็นเครื่องมือของผูนําทางการเมืองและพรรคฝุาย
คานเพื่อใชในการสรางฐานเสียงใหกับแตละฝุาย  จึงทําใหอิสลามกลายเป็นปใจจัยที่สําคัญอยางมากตอมิติการเมืองภายใน 
การนําเอาศาสนาอิสลามเขามาใชเป็นเครื่องมือทางการเมืองเริ่มมาจากความพยายามของผูนํามาเลเซียที่ตองการสราง
เสถียรภาพใหกับมาเลเซียทั้งในแงของสังคม การเมือง รวมถึงสถานะของมาเลเซียในเวทีระหวางประเทศ ศาสนาจึงถูก
นํามาใชเพื่อสรางอัตลักษณแใหแกประเทศชาติโดยในกรณีของมาเลเซยีก็คือ ความเป็นมาเลยแ (Malayness) ภายใตบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญมาเลเซีย จะพบวานิยามองคแประกอบของอัตลักษณแความเป็นชาวมลายู กําหนดวา “เป็นบุคคลซึ่งนับถือ
ศาสนาอิสลาม” (Jory, 2006) ฉะนั้นความเป็นมาเลยแจึงถูกเช่ือมโยงเขาไวกับอิสลามนับแตนั้นเรื่อยมา และนํามาซึ่ง
กระบวนการอิสลามนุวัตรที่กอตัวขึ้นตั้งแตทศวรรษที่ 1970 เป็นตนมาและยิ่งเขมขนมากขึ้นเมื่อดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัดกาว
ขึ้นมารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อปีค.ศ.1981 ประกอบกับการแขงขันกันระหวางรัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของพรรค
อัมโน (United Malays National Organizatin–UMNO) กับขบวนการฟื้นฟูศาสนาอื่นๆในมาเลเซียเพื่อแยงฐานมวลชน 
ดวยการแขงขันชวงชิงการใหนิยามแก “อิสลามที่แท” ที่เหมาะสมกับสังคมมาเลเซีย รวมทั้งการนําเสนอตนเป็นผูสนับสนุน
                                                           
1องคแการการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference-OIC) ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น องคแการความรวมมืออิสลาม 
(Organization of Islamic Cooperation –OIC) หลังจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศสมาชิกโอไอซีครั้งที่ 38 ณ กรุงอาสตานา คาซัคสถาน 
ซ่ึงไดมีการลงมติใหเปลี่ยนชื่อ 
2องคแการการประชุมอิสลาม(Organization of Islamic Conference - OIC)ประกอบไปดวยรัฐมุสลิม 57 รัฐ เอเชียไดแก อัฟกานิสถาน อาเซอรแ
บัยญาณ บาหแเรน บังกลาเทศ บรูไน การตารแ อินโดนีเซีย อิหราน อิรัก จอรแแดน คาซัคสถาน คูเวต คิรกิรสถาน อุซเบกิสถาน เลบานอน มาเลเซีย 
มัลดีฟสแ โอมาน ปากีสถาน ปาเลสไตนแ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตาจิกิสถาน เตอรแกเมนิสถาน สหรัฐอาหรับอิมิเรสตแ และเยเมน ยุโรป ประกอบ
ดวยอัลเบเนียและตุรกี อเมริกาใต ประกอบไปดวย กายานามและสุรินามแอฟริกาประกอบดวยแอลจีเรีย เซเนกัล เบนิน กาบอง โมร็อกโก โตโน 
บูรแกินาฟาโซ แกมเบีย โมซัมบิก ตูนิเซีย แคเมอรูน ลิเบีย ไนเจอรแ ยูกันดา ชาด กีนี ไนจีเรีย โกตติวัวรแ โคโมรอสกีนี-บิสเสา ซีราลีโอน จิบูตี อียิปตแ 
มาลี มอริตาเนีย โซมาเลีย และซูดาน 
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สงเสริมสถานะอิสลามในสังคมมาเลเซียควบคูไปกับการสงเสริมสิทธิและฐานะของชาวมาเลยแมุสลิมหรือ “ภูมิบุตร”(ลูกของ
แผนดิน) (พวงทอง ภวัครพันธุแ, 2550) เนื่องมาจากสภาพสังคมของมาเลเซียที่มีลักษณะเป็นแบบพหุสังคม คือ สังคมที่
ประกอบไปดวยหลายเช้ือชาติและศาสนาอาศัยอยูรวมกันโดยมีชาวมาเลยแเป็นประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดเรียกตัวเองวา
เป็นชาว “ภูมิบุตร” มีจํานวนรอยละ 67 รองลงมาเป็นชนเช้ือสายจีนรอยละ 24.3 อินเดียรอยละ 7.4 และอื่นๆอีกรอยละ 
1.3 (สามารถ ทองเฝือ, 2553) ชาวมาเลยแจึงกลายเป็นประชากรกลุมใหญของประเทศที่ไดรับความสนใจและถูกให
ความสําคัญเป็นอยางมาก  

ผลจากการพยายามแขงขันชวงชิงพื้นที่ทางการเมือง ฐานเสียงจากมวลชน และการใหคํานิยามอิสลามที่แทจริง
ระหวางพรรคแกนนํารัฐบาลอัมโนและพรรคฝุายคานพรรคปาส (Parti Islam Semalaysia-PAS) รวมถึงขบวนการฟื้นฟู
ศาสนาอิสลามอื่น ๆ จึงทําใหประเด็นอิสลามเขาไปมีบทบาทสําคัญตอภาคสวนตาง ๆ เชน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากความเครงครัดในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมาเลยแที่เขมขนมากขึ้น และการสงเสริมการศึกษา
ดานศาสนาอิสลาม ตลอดจนการขยายตัวขององคแกรที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามอยางมากมาย เชน มหาวิทยาลัยอิสลาม
นานาชาติ ธนาคารอิสลาม ฯลฯ เป็นตน (พวงทอง ภวัครพันธุแ , 2550)ดานเศรษฐกิจ เชน ระบบการเงินอิสลาม เป็นตน ไม
เวนแมแตดานนโยบายตางประเทศของมาเลเซียโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังเหตุการณแการจลาจลทางดานชาติพันธุแในปี ค.ศ.
1969 ซึ่งเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางคนจีนกับคนมาเลยแ สงผลใหพรรคอัมโนที่เป็นพรรคการเมืองที่
ปกครองมาเลเซียมานับแตไดรับเอกราชตระหนักวาหากไมตองการใหเหตุการณแทํานองเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 1969 อุบัติขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลจําเป็นตองมีมาตรการในการยกสถานะของภูมิบุตราทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหสูงขึ้น เขามามีสวนรวม
ในภาคอุตสาหกรรมและการคามากขึ้น (พวงทอง ภวัครพันธุแ, 2550) นําไปสูการออกนโยบายเศรษฐกิจใหม (New 
Economic Policy-NEP) ซึ่งเอ้ือสิทธิประโยชนแใหกับคนมาเลยแเป็นอยางมากในหลาย ๆ ดาน ๆ ไมวาจะเป็นดานเศรษฐกิจ 
การศึกษา การใหโควตาและสิทธิแกคนมาเลยแกอน เป็นตน ความสัมพันธแระหวางการเมืองภายในที่มีตอการเมืองภายนอกใน
แงของการเป็นหนึ่งในปใจจัยที่สงผลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศ อิสลามจึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกผลักดันเขาไปใน
นโยบายตางประเทศดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญตอประเด็นอิสลามของผูนํามาเลเซียที่มีตอสหประชาชาติในเดือน
ตุลาคมปี ค.ศ.1969 ที่กลาววาอิสลามเป็นประเด็นที่สําคัญในนโยบายตางประเทศของมาเลเซีย (Nair, 1997)เนื่องมาจาก
ภายหลังจากเหตุการณแการจลาจล 1969 จึงทําใหผูนําประเทศตองพิจารณาใหมถึงประเด็นภายในของมาเลเซียที่จะกระทบ
ตอความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะการสรางความมั่นใจในเวทีระดับประเทศของมาเลเซียภายใตรัฐที่มีความหลากหลาย
ทางดานชาติพันธุแ ซึ่งเมื่อรัฐไดนําเอาอิสลามเขามาใชเป็นเครื่องมือในทางการเมืองสงผลใหอิสลามไมไดมีเพียงบทบาทตอ
การเมืองภายในเทานั้น แตยังรวมถึงการเมืองระหวางประเทศดวย ดังจะเห็นไดจากนโยบายตางประเทศของมาเลเซียที่
มุงเนนใหความสําคัญกับประเด็นของอิสลามตั้งแตภายหลังจากที่มาเลเซียไดรับเอกราชเรื่อยมาแมจนกระทั่งปใจจุบันโดยมี
ความพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธแกับโลกมุสลิมผานการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอิสลาม การมีสวนรวมใน
ฐานะสมาชิกขององคแการการประชุมอิสลาม การใหการสนับสนุนสถาบันตาง ๆ ของอิสลาม การตัดสินใจลงนามเซ็นสัญญา
ในกฎบัตรของโอไอซีในปี ค.ศ. 1972  ฉะนั้นอิสลามจึงกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชวยเปิดโอกาสใหมาเลเซียสามารถสราง
เครือขายและความสัมพันธแกับโลกมุสลิมได เชน การเขาไปมีบทบาทตาง ๆ ของผูนํามาเลเซียในฐานะตัวแทนของโลกมุสลิม
ตอประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน ปใญหาปาเลสไตนแ โดยเฉพาะภายหลังจากการเกิดเหตุการณแ 9/11 ก็ยิ่งทําใหมาเลเซียมี
บทบาทมากยิ่งข้ึนในฐานะตัวแทนของชาวมุสลิมทั่วโลกภายใตการนําดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัดซึ่งรับตําแหนงเป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะนั้นดังนั้นอาจกลาวไดวาอิสลามไดกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเมืองของมาเลเซียซึ่งไมเพียงแตถูกนํามาใชในการเมือง
ภายในเทานั้นแตยังสามารถใชเพื่อสรางความสัมพันธแกับโลกมุสลิมไดเป็นอยางดีอีกทั้งยังเปิดโอกาสใหมาเลเซียไดกาวเขาไป
มีบทบาทในโอไอซีจนกลายเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกซึ่งกอใหเกิดผลทางดานบวกแกมาเลเซียเป็นอยางมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลประโยชนแทางดานเศรษฐกิจระหวางมาเลเซียกับกลุมประเทศสมาชิกโอไอซี  
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มาเลเซียกับองค์การการประชุมอิสลาม (โอไอซี) 
ในชวงครึ่งหลังทศวรรษ 1970 และตั้งแตทศวรรษ 1980 เป็นตนมาไดมีการฟื้นฟูบทบาทของศาสนาอิสลามใน

ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหนึ่งอยางเห็นไดชัด การพัฒนานี้ถือกําเนิดขึ้นพรอม  ๆ กับการขยายความสัมพันธแระหวาง
ประเทศของประเทศมุสลิมซึ่งเป็นสมาชิกของโอไอซีและโลกสวนอื่นๆ จึงทําใหบทบาทของ “ปใจจัยดานอิสลาม” มี
ความสําคัญขึ้นในเรื่องความสัมพันธแระหวางประเทศ (จรัญ มะลูลีม, 2555)  ประเทศมาเลเซียเองก็เชนเดียวกันจากกระบวน
อิสลามานุวัตร (Islamization) ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียประกอบกับการใหความสําคัญในการนําเอาหลักการอิสลามเขามาปรับ
ใชในหลายๆดานของผูนําประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ เชน การจัดตั้งธนาคารอิสลาม 
มหาวิทยาลัยอิสลามถือเป็นสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหการกําหนดแนวทางดานนโยบายตางประเทศของมาเลเซียเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสูการมุงเนนและใหความสาํคัญไปยงัประเทศท่ีอยูในโอไอซีซึ่งเป็นประเทศอิสลามดวยกัน เหมือนกับท่ี
นายกรัฐมนตรีมหาเธรแไดประกาศวาประชาชาติที่ไมฝใกใฝุฝุายใดและเครือจักรภพอังกฤษจะไมมีความสําคัญตอมาเลเซีย
เทากับกลุมประเทศอิสลามอีกตอไป(สามารถ ทองเฝือ, 2553) ความสัมพันธแระหวางมาเลเซียกับโอไอซีเริ่มตั้งแตสมัยของตน
กูอับดุล เราะหแมาน ซึ่งมาเลเซียเป็นหนึ่งในผูนําประเทศที่ไดรวมกอตั้งโอไอซีโดยการรวมตัวกันของบรรดาชาติผูนําจากชาติ
มุสลิม 35 ประเทศเขารวมประชุมที่กรุงราบัต ประเทศโมร็อคโคในปี ค.ศ.1969 เพื่อหาทางสรางความรวมมือระหวางรัฐ
มุสลิมหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมอัลกุดสแ (นครเยรูซาเล็ม) ที่มัสยิดอัลอักซอรแที่ถูกลอบวางเพลิงซึ่งตนกูอับดุล เราะหแมาน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเขารวมประชุมซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผูนําอิสลาม( Islamic Summit)ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่มี
เปูาหมายหลักคือการสรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชาติมุสลิมตามแนวทางการผนึกอิสลาม (Pan Islam) 
และการพิทักษแและสงเสริมผลประโยชนแของชาวมุสลิม ภายหลังจากนั้น 2 ปีคือในปีค.ศ. 1971 ตนกูอับดุล เราะหแมานไดรับ
การเลือกตั้งใหเป็นเลขาธิการคนแรกของโอไอซีอยางเป็นทางการเนื่องมาจากการเป็นหนึ่งในผูนําโลกมุสลิมที่มีแนวคิดการ
ผนึกอิสลาม (Pan Islam) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากประเทศในโลกมุสลิม 3 ประเทศ คือ ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และ
มาเลเซีย(สามารถ ทองเฝือ, 2553)  และในปีค.ศ.1972 มาเลเซียไดใหสัตยาบันในกฎบัตรของโอไอซีและเป็นเจาภาพจัดการ
ประชุมครั้งที่ 5 ของโอไอซี โดยมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในขณะนั้นตนอับดุล ราซัคไดประกาศถึงความสําคัญของ
ประเทศสมาชิกที่จะตองสงเสริมสนับสนุนศาสนาอิสลามในฐานะที่เป็นศาสนาแหงความสมัยใหมและความเจริญกาวหนา 
(พวงทอง ภวัครพันธุแ, 2550) ดังนั้นอาจกลาวไดวามาเลเซียไดใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายตางประเทศตอกลุม
ประเทศโลกมุสลิมมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการกาวข้ึนมาของกลุมประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางในฐานะที่เป็น Islamic 
Financier กลุมทุนอิสลามที่เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและหลายประเทศในโอไอซีไดกลายเป็นผูควบคุมทรัพยากรพลังงานใน
ระบบทุนนิยมโลกเป็นสวนใหญ ทําใหประเทศเหลานี้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นและมีผลตอการเพิ่มความสําคัญของโอไอซีดวย 
ประกอบกับผูนําโลกอิสลามไดเริ่มเห็นถึงความสําคัญของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางโลกอิสลามดวยกันโดยเฉพาะ
การกลายเป็นตลาดรวมอิสลามซึ่งเป็นการรวมกลุมที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , 2551) ก็ยิ่งมีสวน
ผลักดันใหมาเลเซียหันไปมีสวนรวมในโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้น ดวยการเล็งเห็นศักยภาพโอไอซีของผูนํามาเลเซียจึงทําให
มาเลเซียเริ่มที่จะเขาไปมีบทบาทมากขึ้นในองคแการโอไอซีในหลายๆดานไมวาจะเป็นทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ 

สําหรับบทบาทางของมาเลเซียที่มีตอโอไอซีจะเห็นวามาเลเซียพรอมที่จะสนับสนุนในการเรื่องการตอสูของชาว
มุสลิมทั่วโลกที่ไมไดรับความเป็นธรรม เชน ขบวนการมุสลิมในกรณีของปาเลสไตนแ ชาวอารกันในพมา ชาวเชเชนและชาว
บอสเนีย เป็นตน (อันดายา, 2549)  มีความพยายามที่จะสนับสนุนความมีเอกภาพของประเทศสมาชิก การรับเป็นเจาภาพ
การพบปะและการประชุมที่สําคัญของโอไอซีหลายครั้ง  ซึ่งจากการพยายามเขาไปมีสวนรวมในโอไอซีของมาเลเซียทําใหถูก
ยกยองในเวทีระหวางประเทศในฐานะที่เปรียบเสมือนผูนําขององคแการโอไอซี นอกจากนี้มาเลเซียก็พยายามที่จะสนับสนุน
แนวคิดและวิธีการที่จะทําใหโอไอซีเป็นองคแการที่มปีระสทิธิภาพดงัจะเห็นไดจากการประชุมโอไอซีในปี 1993 นายกรัฐมนตรี 
ดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัดไดกลาวเนนย้ําในที่ประชุมโอไอซีถึงการสงเสริมประเทศสมาชิกใหมีสวนร วมระหวางกันตอประเด็น
ตางๆเพื่อใหเกิดความเป็นเอกภาพขึ้นทามกลางกลุมประเทศสมาชิก  อีกทั้งสามารถใชองคแการนี้เป็นเครื่องมือในการแกไข
ปใญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ไมสามารถที่จะแกไขไดเนื่องจากการที่แตละประเทศตางคํานึงถึงผลประโยชนแของ
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แตละประเทศเองมากกวาที่จะใชโอไอซีเพื่อเป็นเสียงในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆในเวทีระหวางประเทศ 
(Salleh, 2003) บทบาทและความสําคัญของมาเลเซียในโอไอซีในยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีมหาเธรแไดเพิ่มขึ้นเป็นอยางมาก 
เชน ไดรับการแตงตั้งใหอยูในคณะกรรมาธิการแกไขปใญหาสงครามอิรัก-อิหราน มีสวนสําคัญที่ทําใหอิยิปตแไดกลับเขามาเป็น
สมาชิกอีกของโอไอซีครั้งในปีค.ศ.1986 หลังจากท่ีถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อเซ็นสัญญาสงบศึกกับอิสราเอลในปีค.ศ.
1978 อีกทั้งมาเลเซียยังเป็นตัวเช่ือมที่สําคัญระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับโลกมุสลิมในประเด็นปใญหาการยึดครอง
กัมพูชา โดยมาเลเซียไดเป็นผูดําเนินการเจรจาทําความเขาใจกับประเทศสมาชิกโอไอซีใหสนับสนุนจุดยืนของอาเซียนที่
สนับสนุนรัฐบาลผสมเขมรสามฝุาย (Nair, 1997)  

ในฐานะที่มาเลเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกที่พยายามเขาไปมีบทบาทและสวนรวมเพื่อสนับสนุนและปกปูอง
ผลประโยชนแใหแกชาวมุสลิมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้เมื่อเกิดปใญหาที่กระทบตอชาวมุสลิมทั่วโลกจะเห็นวา
มาเลเซียคอนขางที่จะมีบทบาทเป็นอยางมาก เชน หลังจากการเกิดเหตุการณแ 9/11 ภาพลักษณแของชาวมุสลิมทั่วโลกนั่นถูก
ผูกติดอยูกับกลุมผูกอการราย ผูนํามาเลเซียเองในฐานะตัวแทนของมุสลิมทั่วโลกก็พยายามปรับแกภาพลักษณแที่นานา
ประเทศมองโลกมุสลิมโดยพยายามที่จะอธิบายใหทั่วโลกเห็นวาจําเป็นตองแยกศาสนาอิสลามออกจากกอการรา ยซึ่งในที่
ประชุมวิสามัญรัฐมนตรีตางประเทศของโอไอซีวาระพิเศษเกี่ยวกับการกอการรายที่กรุงกัวลาลัมเปอรแปีค.ศ.2002 มหาเธรแได
พยายามตอกย้ําใหสมาชิกของโอไอซีชวยกันประณามปราบปรามและตอตานการกอการราย และไมเห็นดวยกับการพลีชีพใน
ปาเลสไตนแและย้ําวาอิสราเอลตองถอนกําลังออกจากเขตยึดครองในปาเลสไตนแ (สามารถ ทองเฝือ, 2553) จากบทบาทตางๆ
ที่ผานมาของมาเลเซียสงผลใหมาเลเซียกลายเป็นประเทศท่ีโลกมุสลิมใหการยอมรับ อีกท้ังยังเป็นตัวอยางของประเทศมุสลิม
ที่แสดงใหเห็นถึงความทันสมัย กาวหนา ท่ีคอนขางประสบความสําเร็จอยางมาก 

นอกเหนือจากบทบาทของมาเลเซียในโอไอซีทางดานการเมืองแลว ทางดานเศรษฐกิจมาเลเซียถือไดวาเป็น
ประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญเป็นอยางมากโดยในการประชุมสุดยอดครั้งท่ี 10 ในปาฐกถาของ ดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัดได
เนนย้ําถึงประเด็นเศรษฐกิจเป็นอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มการคาระหวางกลุมประเทศสมาชิกมุสลิมดวยกันเองซึ่ง
ไดเนนย้ําถึงความสําคัญระหวางความเป็นอิสลามกับเศรษฐกิจเขาไวดวยกัน โดยมองวาทามกลางกลุมมุสลิมอิสลามจะ
กลายเป็นปใจจัยที่ชวยสงเสริมการคาระหวางกลุมประเทศมุสลิมดวยกันเอง (Salleh, 2003) โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวน
การคาทามกลางการคาของกลุมประเทศอิสลามดวยกัน การคาจะกลายเป็นสิ่งที่สรางความเป็นหนึ่งเดียวใหกับชุมชนมุสลิม  
นอกจากนี้ ดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัดยังใหการสนับสนุนการลงทุนและใชประโยชนแจากธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม( the 
Islamist Development Bank – IDB) รวมถึงการสรางกองทุนสําหรับประเทศมุสลิมดวยกันผานการใชระบบการเงินของ
อิสลาม (Yakcop, 2003) ซึ่งจะสงผลดีตอกลุมประเทศมุสลิมโดยเฉพาะผลประโยชนแทางดานการเงินและการธนาคาร จาก
ความสัมพันธแระหวางมาเลเซียกับโลกมุสลิมผานการเขาไปมีบทบาทของมาเลเซียในโอไอซีสงผลใหมาเลเซียไดรับการยอมรับ
จากประเทศมุสลิมซึ่งถือไดวาเป็นสิ่งสําคัญตอสถานะของมาเลเซียในเวทีระหวางประเทศ (Nair, 1997 ) รวมถึงผลประโยชนแ
ของมาเลเซียทางเศรษฐกิจดวยซึ่งสามารถจําแนกออกเป็นดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

ด้านการลงทุน 
การเขารวมเป็นสมาชิกโอไอซีมีสวนสงเสริมการลงทุนใหกับมาเลเซียเป็นอยางมากและยังทําใหมาเลเซียสามารถ

เขาถึงแหลงทุนอิสลามทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา สําหรับมาเลเซียความสัมพันธแกับโลกมุสลิมสงผลตอมาเลเซียใน
ดาน FDI (Foreign Direct Investment) ซึ่งเป็นภาคสวนท่ีมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียตั้งแตตน
ทศวรรษ 1970 เป็นตนมา ชนช้ันผูนําทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของมาเลเซียพยายามที่จะหาการลงทุนใหม  ๆ ทั้งนี้ใช
ความใกลชิดและความรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับภาคเอกชน ประกอบกับการลงทุน FDI ในมาเลเซียของชาติอื่นคอนขางที่
จะลดลงไปอยางเชน ญี่ปุุน เป็นตน อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุุนเองในชวงปี 1997-1998 สงผลใหการลงทุนจาก
กลุมประเทศเหลานี้ลดลงไป นอกจากนี้การที่มาเลเซียเขาเป็นสมาชิกโอไอซีทําใหมาเลเซียไดรับประโยชนแจากสถาบันทาง
การเงินของมุสลิมนั่นคือ Islamic Development Bank-IDBเป็นองคแกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมในกลุมประเทศมุสลิมซึ่งเห็นชัดเจนมากในดานการลงทุนที่มีตอมาเลเซีย โดยเงินลงทุนที่ไดจากโครงการ
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ตาง ๆ ของ IDB มาจากกลุมประเทศสมาชิกโอไอซีเพื่อที่จะชวยเหลือทางดานการเงินตอกิจกรรมตาง ๆ และเพื่อใชใหการ
ชวยเหลือกับกลุมประเทศสมาชิกดวยกัน ในกรณีของมาเลเซีย IDB ไดชวยเหลือทางการเงินสําหรับการกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน เชน มหาวิทยาลัยของมาเลเซียซึ่งคอนขางที่จะใชเงินเป็นจํานวนมากและยังรวมไปถึงโครงการตาง ๆ อีกเป็นจํานวน
เงินประมาณ 512 พันลานเหรียญสหรัฐ (Khalid, 2004) นอกจากน้ีรัฐบาลมาเลเซียยังพยายามเรียกรองใหบริษัททองถิ่นเขา
ไปลงทุนโดยตรงในกลุมประเทศมุสลิมดวยกันเอง เชน Malaysia Oil Company Pitronas โดยใหเป็นหุนสวนหนึ่งกับ
ประเทศท่ีเป็นผูสงออกผลิตน้ํามันรายใหญอยางเชน ซูดานและอัลจีเรีย ซึ่งสงผลใหมาเลเซียกลายเป็นนักลงทุนตางชาติราย
ใหญของซูดานนอกเหนือจากจีน อาจกลาวไดวามาเลเซียไดใชประโยชนแจากความสัมพันธแที่มาเลเซียมีตอโลกมุสลิมควบคูไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับประเทศจึงทําใหผูนําของมาเลเซีย ดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัด ไดใหความสําคัญอยางมากตอ
บทบาทที่มีตอโลกมุสลิมโดยเฉพาะอยางยิ่งโอไอซี 

ด้านการค้า 
การเขาเป็นสมาชิกโอไอซีมีสวนชวยสงเสริมดานการคาใหแกมาเลเซียเป็นอยางมากเนื่องจากความรวมมือที่เกิดขึ้น

ทามกลางประเทศสมาชิกท่ีเนนน้ําถึงการสนับสนุนใหเกิดการคาระหวางกัน ซึ่งกอนหนานี้ระดับการคาระหวางมาเลเซียกับ
กลุมประเทศสมาชิกเป็นไปในทิศทางที่ต่ํา ตอมาภายหลังจากการพยายามเรียกรองของผูนํามาเลเซียดร.มหาเธรแ โมฮัมหมัด
ใหมีการสนับสนุนการคาระหวางกลุมประเทศสมาชิกโอไอซีดวยกันทําใหความสัมพันธแทางดานการคาระหวางมาเลเซียกับ
กลุมประเทศมุสลิมขยายตัวมากขึ้น เชน การคาระหวางมาเลเซียกับตุรกีมีการเติบโตขึ้ นในปี 1999 มูลคาถึง 1 พันลาน
มาเลเซียริงกิต (Khalid, 2004) ทําใหมาเลเซียกลายเป็นผูสงออกรายใหญของตุรกี รวมถึงเป็นผูสงออกผลิตภัณฑแตาง  ๆ 
นอกจากน้ียังมีการขยายการคากับเลบานอนทําใหเกิดมูลคาเพิ่มจากเดิมเป็นอยางมากในเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลกอิสลาม
ในปีค.ศ.2007 ผูนําของมาเลเซียอับดุลลอฮแอะหมัด บาดาวี ไดเนนย้ําถึงการขยายการคาระหวางโลกอิสลามเพื่อเพิ่มยอด
การคาระหวางประเทศสมาชิกโดยมาเลเซียพยายามที่จะเสนอการใชภาคการเงินอิสลาม ( Islamic Finance Service 
Sector) ของมาเลเซียที่ประสบความสําเร็จเป็นชองทางอํานวยความสะดวกในการคาขายระหวางกันในบรรดาประเทศ
อิสลาม (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2551) โอไอซีสําหรับมาเลเซียจึงกลายเป็นชองทางหนึ่งที่ชวยใหมาเลเซียสามารถดําเนิน
นโยบายดานการคาไดอยางเต็มรูปแบบและกอใหเกิดผลประโยชนแแกมาเลเซียไดเป็นอยางดี 

ด้านการท่องเท่ียว 
ภายหลังจากวิกฤตการณแ 9/11 ที่เกิดขึ้นสงผลใหภาพลักษณแของอิสลามถูกมองวาเป็นศาสนาที่ใชความรุนแรงใน

สายตาตะวันตกซึ่งสงผลตอนักทองเที่ยวท่ีเป็นชาวมุสลิมดวย ในหลายๆประเทศไดออกมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่
เครงครัดมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา จึงทําใหนักทองเที่ยวจากตะวันออกลางซึ่งเป็นกลุมที่มีกําลังซื้อหันมาหา
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวใหม ๆ ประกอบกับการสนับสนุนของรัฐบาลมาเลเซียในดานการทองเที่ยว จึงทําให
นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศที่ร่ํารวย คือกลุมประเทศรอบอาวไดเดินทางมาเที่ยวในมาเลเซียมากยิ่งขึ้น  (Khalid, 2004) 
อาจกลาวไดวาเป็นผลมาจากความพยายามสนับสนุนของมาเลเซียภายในกลุมประเทศสมาชิกโอไอซีในการประชุมโอไอซีที่
ผานมา พยายามสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวระหวางกลุมประเทศสมาชิกดวยกันเอง โดยรัฐมนตรีการทองเที่ยวของ
มาเลเซียพยายามที่จะใหมาเลเซียกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวในกลุมประเทศสมาชิกโอไอซี ผลก็คือ
มาเลเซียคอนขางที่จะประสบผลสําเร็จอยางมาก ดังจะเห็นไดจากสถิติดานลางโดยมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ตะวันออกกลางสิบหาเปอรแเซ็นตแในปี 2001 และในปี 2002 ทําใหมาเลเซียกลายเป็นจุดหมายปลายทางพักผอนที่ช่ืนชอบ
ของนักทองเที่ยวจากตะวันออกกลางดวย  
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ตารางที่ 1:จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมามาเลเซียจากประเทศตางๆตั้งแต 1999-2002  

ประเทศ 1998 1999 2000 2001 2002 

ซาอุดิอาระเบีย 
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรสตแ 

N/A 
N/A 

11,564 
2,909 

27,808 
2,391 

39,957 
13,762 

45,007 
14,124 

คูเวต N/A N/A 0 7,458 10,470 

เลบานอน N/A N/A 0 4,413 5,336 

ซีเรีย N/A N/A 0 18,205 21,109 

โอมาน N/A N/A 0 7,284 8,432 

ที่มา: Immigration Department of Malaysia in Khadijah Md. Khalid. (2004). 
 

สรุป 
จากกระแสการฟื้นฟูอิสลามและกระบวนการอิสลามานุวัตรที่เกิดขึ้นในสังคมมาเลเซียประกอบกับการเป็นประเทศ

ที่มีความหลากหลายทางดานชาติพันธุแซึ่งมีจํานวนประชากรที่เป็นชาวมาเลยแเป็นประชากรสวนใหญของประเทศสงผลให
ศาสนาอิสลามกลายเป็นปใจจัยที่สําคัญที่มีสวนตอการกําหนดนโยบายตาง ๆ และทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใหความสําคัญกับการดําเนินความสัมพันธแกับกลุมประเทศโลกมุสลิมที่มีมาตั้งแตมาเลเซียไดรับเอกราช สงผลให
ในนโยบายตางประเทศของผูนําทุกสมัยไมอาจที่จะละเลยตอกลุมประเทศเหลานี้ไปได อาจกลาวไดวาอิสลามไดกลายเป็น
กลไกหนึ่งที่ชวยใหมาเลเซียไดเขาไปมีความสัมพันธแกับโลกมุสลิมผานการเขารวมเป็นสมาชิกในโอไอซีและเปิดโอกาสให
มาเลเซียไดกลายเป็นประเทศที่เขาไปมีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในภารกิจตางๆมากมายทั้งทางดานการเมืองและ
เศรษฐกิจไมวาจะเป็นการเป็นเลขาธิการคนแรกของมาเลเซีย การเป็นเจาภาพจัดการประชุมโอไอซีในหลายระดับ การทํา
หนาที่เป็นเสมือนตัวแทนของมุสลิมทั่วโลกตอประเด็นปใญหาตาง ๆ เชน ปใญหาภาพลักษณแของมุสลิมภายหลังจากการเกิด
เหตุการณแ 9/11 ที่สงผลใหภาพลักษณแของอิสลามผูกติดอยูกับการกอการราย การเรียกรองใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางกลุมประเทศสมาชิกโอไอซี  การสนับสนุนระบบการเงินอิสลาม เป็นตน  จากบทบาทตาง ๆ เหลานี้ทําใหมาเลเซีย
กลายเป็นที่ยอมรับในเวทีระหวางประเทศและเป็นตัวอยางของชาติมุสลิมที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอยางมาก 
นอกเหนือไปจากการไดรับการยอมรับในเวทีระหวางประเทศแลวจากการที่มาเลเซียไดเขาไปมีความสัมพันธแกับกลุมประเทศ
โลกมุสลิมยังกอใหเกิดประโยชนแแกมาเลเซียเองโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากมาเลเซียไดใหการสนับสนุนเป็น
อยางมากตอการสรางตลาดการคารวมอิสลาม การคา  และการลงทุนระหวางกลุมประเทศสมาชิกดวยกันเอง จึงกอใหเกิด
ผลประโยชนแทางเศรษฐกิจแกมาเลเซียไดเป็นอยางดีทั้งทางดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยมาเลเซียได
กลายเป็นจุดหมายปลายทางใหแกนักลงทุนจากตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากการมีระบบการเงินท่ีสอดรับกับระบบการเงิน
ของกลุมประเทศเหลานั้นน่ันก็คือระบบการเงินอิสลาม อีกทั้งนักลงทุนของมาเลเซียยังสามารถที่จะไปลงทุนในกลุมประเทศ
เหลานั้นไดเชนกัน จากสิ่งตางๆเหลานี้จึงสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของอิสลามที่มีสวนตอการกําหนดทิศทางในการดําเนิน
นโยบายและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของมาเลเซีย ซึ่งเปิดโอกาสใหมาเลเซียได
สรางเครือขายกับโลกมุสลิมและไดแสดงบทบาทตางๆที่สําคัญในโอไอซีและในเวทีระหวางประเทศนํามาซึ่งประโยชนแตางๆที่
มาเลเซียไดรับภายใตการใชอิสลามในการเป็นกลไกอยางหนึ่งในความสัมพันธแระหวางประเทศ 
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